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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації,  що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03
грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі
- Положення).

Директор Нiжнiков Володимир Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 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 юридичної особи: 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. Адреса електронної пошти: buzukiv-granit@emitent.net.uа
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів 
акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, №26-
04-2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення 
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті 
учасника фондового ринку www.mbgk.ck.ua 26.04.2019

(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 про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента X
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та 
відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, 
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування
кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 
грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
- інформація про наглядову раду X
- інформація про виконавчий орган X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
- повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або 
класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 
обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
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 емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента



20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
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 осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
26. Інформація про вчинення значних правочинів X
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 
існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента 
аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, 
яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють
контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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 станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 
іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах: емiтент не є учасником iнших юридичних осiб.
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: посада корпоративного секретаря введена в товариствi, проте на
дану посаду Наглядовою радою нiхто не призначався.
3. Iнформацiя про рейтингове агентство: емiтент не потребує визначення рейтингової оцiнки, 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. 
4. Iнформацiю про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента: у емiтента вiдсутнi
фiлiали та вiдокремленнi структурнi пiдроздiли.



5. Судовi справи емiтента: у емiтента вiдсутнi судовi справи. 
6. Iнформацiя про змiну акцiонерiв,  яким належать голосуючi акцiї,  розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або
рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтного перiоду не виникала.
7. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтного перiоду не виникала.
8. Iнформацiя  про  змiну  осiб,  якi  є  власниками  фiнансових  iнструментiв,  пов'язаних  з  голосуючими  акцiями
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета
акцiй протягом звiтного перiоду не виникала.
9. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або
допуску до  торгiв  на  фондовiй  бiржi  в  частинi  включення до  бiржового реєстру:   емiтент не  здiйснював  випуски та  не
придбавав  облiгацiй,  iнших  цiнних  паперiв,  похiдних цiнних  паперiв,  не  забезпечував  випуску боргових  цiнних  паперiв;
Емiтент не придбавав власних акцiй.
10. Звiт  про  стан  об'єкта  нерухомостi:  емiтент  не  здiйснював  емiсiї  цiльових  облiгацiй  пiдприємств,  виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).
11. У емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента.
12. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд
емiтента  або iнших власникiв  цiнних паперiв  згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв:  будь-якi  обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв емiтента вiдсутнi.
13. Iнформацiю  про  загальну  кiлькiсть  голосуючих  акцiй  та  кiлькiсть  голосуючих  акцiй,  права  голосу  за  якими
обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй
особi:  будь-якi обмеження щодо права голосу за голосуючими акцiями вiдсутнi.
14. Рiшення про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не приймалося.
15. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть: протягом звiтного перiоду правочини
iз заiнтересованiстю не вчинялися.
16. Iнформацiя  про  осiб,  заiнтересованих  у  вчиненнi  товариством  правочинiв  iз  заiнтересованiстю,  та  обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть: протягом звiтного перiоду правочини iз заiнтересованiстю не вчинялися.
17. Рiчна  фiнансова  звiтнiсть  поручителя  (страховика/гаранта),  що  здiйснює  забезпечення  випуску боргових  цiнних
паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо): емiтент не є поручителем, страховиком чи гарантом. 
18. У  емiтента  вiдсутня  Iнформацiя  про  акцiонернi  або  корпоративнi  договори,  укладенi  акцiонерами  (учасниками)
такого емiтента.
19. Емiтентом  не  укладалися  будь-якi  договори  та/або  правочини,  умовою  чинностi  яких  є  незмiннiсть  осiб,  якi
здiйснюють контроль над емiтентом.
20. Вiдомостi  щодо  особливої  iнформацiї  та  iнформацiї  про  iпотечнi  цiннi  папери,  що  виникала  протягом звiтного
перiоду: не виникало.
21. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй: емiтентом не випускалися iпотечнi облiгацiї.
22. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: емiтентом не випускалися iпотечнi сертифiкати.
23. Iпотечнi активи вiдсутнi.
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН: емiтентом не випускалися сертифiкати ФОН.



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. 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

-

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності
Номер ліцензії

(дозволу)
Дата видачі

Орган державної влади, що видав
ліцензію

Дата
закінчення дії

ліцензії
(дозволу) (за
наявності)

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.
Дозвiл на експлуатацiю устатковання

пiдвищеної небезпеки
053.17.71 20.03.2017 Управлiння Держпрацi у Черкаськiй

областi
19.03.2022

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу.



Дозвiл на виконання газонебезпечних
робiт (за винятком робiт у замкнутотму

просторi - в ємностях i колодязях) та
робiт у вибухонебезпечних зонах

054.17.71 30.03.2017 Управлiння Держпрацi у Черкаськiй
областi

19.03.2022

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу.

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п
Номер та дата рішення,

яким накладено
штрафну санкцію

 Орган, який наклав
штрафну санкцію

Вид стягнення
Інформація про

виконання

1 529-ЦД-4-Е, 20.03.2018 НАЦIОНАЛЬНА
КОМIСIЯ З ЦIННИХ

ПАПЕРIВ ТА
ФОНДОВОГО РИНКУ

у розмiрi 60
неоподатковуваних
мiнiмумiв доходiв

громадян, що становить
1020 (одна тисяча
двадцять) гривень

Виконано: штраф сплачено 
в повному обсязi 04.04.2018
року (платжiне доручення 
№2337 вiд 04.04.2018) 

Примітки:
Пiдставою  для  накладення  стягнення  було  подання  особливої  iнформацiї  до  Нацiональної  комiсiї  з  цiнних  паперiв  та
фондового ринку не в повному обсязi, зокрема: на титульному аркушi Повiдомлення, яке подається до Комiсiї, в порушення
вимог пункту 8 глави 1 роздiлу II Положення №2826 не було зазначено найменування, дату i номер офiцiйного друкованого
видання, в якому опублiковано Повiдомлення.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Державне  пiдприємство  "Мало  -  Бузукiвський  гранiтний  кар"єр"  було  створене  60  рокiв  тому. У  веревснi  1995  року  було
перетворено в ВАТ "Мало - Бузукiвський гранiтний кар"єр". З лютого 2011 року назву Вiдкрите акцiонерне товариство "Мало-
Бузукiвський  гранiтний  кар'єр"  змiнено  на  Публiчне  акцiонерне  товариство  "Мало-Бузукiвський  гранiтний  кар'єр".   Згiдно
рiшення загальних зборiв акцiонерiв  вiд  18.04.2017 року  тип акцiонерного товариства змiнено з публiчного на приватне,  а
найменування на Приватне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр".  

Cередньооблікова  чисельність  штатних  працівників  облікового  складу  (осіб),  середня  чисельність  позаштатних
працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці,
його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на
забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв у 2018 роцi - 115 чол. Середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 1 особа.
Фонд  заробiтної плати склав  13 млн. 836 тис.грн., що на 52% бiльше проти 2017 р., через збiльшення випуску продукцiї та
пiдняття тарифних ставок i посадових окладiв у зв'язку iз зростанням мiнiмальної заробiтної плати.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються
опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі
об'єднання
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Виробникiв нерудних будiвельних матерiалiв України".
Мiсцезнаходження об'єднання: 02090,м.Київ, Харкiвське шосе,11-А.
Асоцiацiя здiйснює наступну дiяльнiсть: бере участь в органiзацiї та проведеннi зустрiчей,конференцiй, симпозiумiв, конкурсiв
та семiнарiв, спрямованих на сприяння розвитку галузi видобування нерудних копалин та користування надрами, пiдтримує та
розвиває дiловi контакти з органами державної  влади,  управлiння та мiсцевого самоврядуванняя,  спiвробiтничає з засобами
масової iнформацiї, бере участь в органiзацiї i проведеннi навчальних та iнформацiйних програм для пiдвищення квалiфiкацiї
керiвникiв та спецiалiстiв пiдприємств - членiв Асоцiацiї. Емiтент є членом асоцiацiї з 2007 року, участь в асоцiацiї здiйснює на
пiдставi вiдрахувань членських внескiв.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються
сума  вкладів,  мета  вкладів  (отримання  прибутку, інші  цілі)  та  отриманий  фінансовий  результат  за  звітний  рік  по
кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить сiпльну дiяльнiсть з iншими органiзацями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати
цих пропозицій



Протягом звiтного перiоду будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки
вартості фінансових інвестицій тощо)
Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтнотi. Амортизацiя основних
засобiв  в  2018 роцi  нараховувалась  за  премолiнiйним методом.  Оцiнка запасiв  при надходженнi  здiйснюється  за  первiсною
вартiстю, при вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом
iдентифiкованої вартостi. 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або
більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо
реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в
загальному  обсязі  продажів,  перспективність  виробництва  окремих  товарів,  виконання  робіт  та  надання  послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи
емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про
особливості  стану  розвитку  галузі  виробництва,  в  якій  здійснює  діяльність  емітент,  рівень  впровадження  нових
технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та
матеріалів,  що  займають  більше  10  відсотків  у  загальному  обсязі  постачання,  у  разі  якщо  емітент  здійснює  свою
діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від
загальної суми доходів за звітний рік 
Основнi види продукцiї, яку випускає пiдприємство є щебiнь фрацiї 20х40, щебiнь фракцiї 5х20. В зимовий перiод пiдприємство
зменшує  випуск  продукцiї  та  проводить  капiтальнi  ремонти  устаткування  Основним  ринком  збуту  є  пiдприємства,  якi
використовують  гранiтну  продукцiю  в  своїй  господарськiй  дiяльностi.  Сировиною  для  виробництва  є  гiрнича  маса  що
видобувається з кар"єру.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції
або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останнi п"ять рокiв було придбано такi основнi активи: у 2014 роцi - агрегат насосний, водонагрiвач, котел опалювальний, мiнi
електростанцiю, меблi офiснi; у 2015 роцi - мiнi електростанцiя, система вiдео спостереження, оргтехнiка та офiснi меблi, була
установлена огорожа та проведена модернiзацiя вагiв автомобiльних, у 2016роцi - автомобiль легковий LADA 212140, легковий
автомобiль LADA LARGUS, у 2017 роцi - автобус Volkswagen Крафтер, автомобiль Skoda Octavia, у 2018 роцi придбано в лiзинг
екскаватор гiдравлiчний Caterpillar 336D2L, гусеничний трактор Беларус-1502, бульдозер Т-130, дробарку щокову СМД-111А,
станок буровий шарошечний СБШ, таль електричну. Iнформацiя про планування будь-яких iнвестицiй у господарську дiяльнiсть
Товариства вiдсутня.

Основні  засоби  емітента,  включаючи  об'єкти  оренди  та  будь-які  значні  правочини  емітента  щодо  них;  виробничі
потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім
того,  необхідно  описати  екологічні  питання,  що  можуть  позначитися  на  використанні  активів  підприємства,  плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів,  характер та причини таких планів,  суми
видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Емiтент здiйснює свою господарську дiяльнiсть, використовуючи власнi основнi засоби та орендованi: виробниче устаткування,
автотранспортнi  засоби  i  т.п.,  виробничi  потужностi  використано  на  71%.  Основнi  засоби  емiтента  знаходяться  за  адресою
Товариства  в  с.  Малий  Бузукiв,  Смiлянського  району, Черкаської  областi.  Екологiчних  питань,  що  можуть  позначитися  на
використаннi  активiв  пiдприємства  за  звiтний  перiод  не  виникало.  Iнформацiя  щодо  планiв  капiтального  будiвництва,
розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутня. Пiдприємство фiнансується за госпрозрахунковим методом.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
До проблем, що впливають на дiяльнiсть емiтента можна вiднести високу ставку оподаткування, пiдвищення цiн на енергоносiї
та буро вибуховi роботи, комплектуючi, устаткування, наявнiсть застарiлого обладнання.

Опис обраної  політики щодо  фінансування діяльності  емітента,  достатність  робочого капіталу для поточних потреб,
можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Основним  завданням  виробничого  пiдприємства  є  збiльшення  обсягiв  виробництва,  розширення  асортименту  виробленої
продукцiї  та  максимальне  зменшення  витрат,  вiдповiдно  зросте  дохiд  вiд  реалiзацiї  продукцiї,  що  надасть  можливостi
пiдприємству за  рахунок  власних  коштiв  iнвестувати  переоснащення  виробничих  потужностей  та  придбання  нового  менш
енергоємного технологiчного обладнання. 



Вартість укладених,  але ще не виконаних договорів (контрактів)  на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та
очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець року немає.

Стратегія  подальшої  діяльності  емітента  щонайменше  на  рік  (щодо  розширення  виробництва,  реконструкції,
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Збiльшення обсягу виробництва гранiтної продукцiї. Замiна застарiлого обладнання на сучасне, потужне i менш енергоємне

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки не проводилися.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у
тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі
аналітичної довідки в довільній формі
Додаткова iнформацiя вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган
управління

Структура Персональний склад

Наглядова рада Склад наглядової ради становить три особи.
Комiтети у складi наглядової ради не

створювалися.

голова наглядової ради Нiжнiков Олександр Миколайович
члени наглядової ради Расiч Олександр Iванович, Проценко

Руслан Олексiйович.
Директор Одноосiбний виконавчий орган директор Нiжнiков Володимир Миколайович

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)
48

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Мало-Бузукiвський граiнтний кар'єр", 05467694, 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 48 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)

39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Мало-Бузукiвський граiнтний кар'єр", 05467694, 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 39 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)
50

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Мало-Бузукiвський  граiнтний  кар'єр",  05467694,  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 50 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)
9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Мало-Бузукiвський  граiнтний  кар'єр",  05467694,  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 9 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)
31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Мало-Бузукiвський граiнтний кар'єр", 05467694, 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 31  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 

 дентифікаційний
код юридичної

особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами
акцій

Прості
іменні

Привіле
йовані
іменні

1 2 3 4 5 6 7
директор Нiжнiков Володимир 

Миколайович
1 538 630 78,3416 1 538 630 0

член наглядової 
ради

Расiч Олександр 
Iванович

4 030 0,2052 4 030 0

голова наглядової 
ради

Нiжнiков Олександр 
Миколайович

3 291 0,1676 3 291 0

член наглядової 
ради

Проценко Руслан 
Олексiйович

1 231 0,0627 1 231 0

головний 
бухгалтер

Тищенко Нiна 
Петрiвна

0 0 0 0

Усього 1 547 182 78,7771 1 547 182 0



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Протягом звiтного перiоду посадовi особи емiтента не звiльнялися.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Ідентифікаційний
код юридичної

особи засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або

учаснику (від загальної
кількості)

Закрите акцiонерне товариство
"Торговець цiнними паперами

"Восток-Маклер"
23461005

61003, Україна, Харківська обл., - р-н,
мiсто Харкiв, м-н Конституцiї,1, палац,

буд. 2 п- д, 2 поверх
0,0001

Закрите акцiонерне товариство АТ
"Профiнвест"

23739311
04080, Україна, Київська обл., - р-н, мiсто

Київ, вул. Фрунзе, буд. 15
0,0216

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Мало-Бузукiвський

камiнь"
34878818

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

вул. Шевченка, 1
4,2129

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або

учаснику (від загальної
кількості)

235 фiзичних осiб 95,7654
Усього 100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Основним  завданням  виробничого  пiдприємства  є  збiльшення  обсягiв  виробництва,  розширення  асортименту  виробленої
продукцiї та максимальне зменшення витрат, що забезпечить збiльшення доходу вiд реалiзацiї продукцiї, та надасть можливостi
пiдприємству за  рахунок  власних  коштiв  iнвестувати  переоснащення  виробничих  потужностей  та  придбання  нового  менш
енергоємного технологiчного обладнання. 

2. Інформація про розвиток емітента
Державне  пiдприємство  "Мало  -  Бузукiвський  гранiтний  кар"єр"  було  створене  60  рокiв  тому. У  веревснi  1995  року  було
перетворено в ВАТ "Мало - Бузукiвський гранiтний кар"єр". З лютого 2011 року назву Вiдкрите акцiонерне товариство "Мало-
Бузукiвський  гранiтний  кар'єр"  змiнено  на  Публiчне  акцiонерне  товариство  "Мало-Бузукiвський  гранiтний  кар'єр".   Згiдно
рiшення загальних зборiв акцiонерiв  вiд  18.04.2017 року  тип акцiонерного товариства змiнено з публiчного на приватне,  а
найменування на Приватне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр".  

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтентом деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися.

1) завдання та  політику емітента щодо управління фінансовими ризиками,  у тому числі  політику щодо страхування
кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
У емiтента вiдсутнi завдання та полiтика щодо управлiння фiнансовими ризиками

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Оцiнка  схильностi  емiтента  до  цiнових ризикiв,  кредитного  ризику, ризику лiквiдностi  та/або  ризику грошових  потокiв  не
проводился.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
http://www.mbgk.ck.ua/images/docs/Kodeks_korp.PDF

кодекс  корпоративного  управління  фондової  біржі,  об'єднання  юридичних  осіб  або  інший  кодекс  корпоративного



управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
емiтент не застосовує iншого одексу корпоративного управлiння

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління,  застосовувану понад  визначені  законодавством
вимоги
емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або
третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент
відхиляється  і  причини таких  відхилень.  У  разі  якщо  емітент  прийняв  рішення  не  застосовувати  деякі  положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї  частини,  обґрунтуйте
причини таких дій
Емiтент вiдхиляється вiд положень Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого 10.01.2011 року, в частинi положень, що
стосуються Правлiння та Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з тим, що Кодекс не приведений у вiдповiднiсть до нової редакцiї Статут,
вiдповiдно до якого, в Товариствi обрано одноособовий виконавчий орган (директора), а такий орган як ревiзiйна комiсiя не
створюється.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові позачергові

X
Дата проведення 10.04.2018
Кворум зборів 94,8248
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться на голосування) та прийнятi рiшення:

1. Обрання  членiв  лiчильної  комiсiї  чергових  загальних зборiв  та  прийняття  рiшення про
припинення їх повноважень.
Прийняте рiшення: 
Для роз`яснення щодо порядку голосування,  проведення пiдрахунку голосiв пiд час  голосувань,
оформлення результатiв голосувань 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
Припинити  повноваження  членiв  лiчильної  комiсiї  чергових  загальних  зборiв  Товариства  пiсля
виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.

2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi
та  визначення  основних  напрямкiв  дiяльностi  Товариства  на  2018  рiк.  Прийняття  рiшення  за
наслiдками розгляду звiту директора.
Прийняте рiшення: 
Затвердити  звiт  директора  товариства  за  2017  рiк.   Затвердити  основнi  напрямки  дiяльностi
товариства на 2018 рiк.

3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради Товариства. 
Прийняте рiшення: 
Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР`ЄР" за 2017 рiк.

4. Затвердження рiчного звiту за 2017 рiк.
Прийняте рiшення: 
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк.

5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк.
Прийняте рiшення: 
Отриманий  прибуток  вiд  результатiв  фiнансово-господарської  дiяльностi  товариства  за  2017  рiк
направити на  розвиток виробництва.

6. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Прийняте рiшення: 



надати згоду  на  вчинення значного правочину ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ  ГРАНIТНИЙ  КАР`ЄР",  а  саме:  придбання  у  фiнансовий  лiзинг
технiки/обладнання.  Ринкова  вартiсть  майна,  що  є  предметом  правочину  становить  гривневий
еквiвалент 315 800 доларiв США. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину  визначається
в українськiй гривнi та розраховується за мiжбанкiвським валютним курсом української гривнi до
долара США та станом на 25.01.2018 р. складала 9098 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 18729 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що
є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
- 48,58%. Повноваження на визначення iстотних та iнших умов договору, що є значним правочином
надати директору Товариства.  Повноваження  на  пiдписання  договору фiнансового лiзингу, що  є
значним правочином, надати директору Товариства.

7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Прийняте рiшення: 
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв,  якi  можуть  вчинятися ПРИВАТНИМ
АКЦIОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ  ГРАНIТНИЙ  КАР`ЄР"  протягом
одного року з дати прийняття цього рiшення, наступного характеру та граничної сукупної вартостi:
1. договори щодо придбання у фiнансовий лiзинг технiки;
2. кредитнi та депозитнi договори, або змiни до них;
3. договори/угоди  (змiни  до  них),  пов'язанi  з  забезпеченням  виконання  зобов'язань  по
кредитним договорам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори
застави майна, iпотеки, поруки тощо);
4. договори/угоди щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх
забезпечення;
5. договори  щодо  розпорядження  нерухомiстю  (придбання,  продажу,  мiни,  оренди
(суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, страхування);
6. договори  щодо  розпорядження  рухомим  майном  -  як  основними,  так  i  оборотними
засобами,  а  також грошовими коштами  (придбання,  продажу, мiни,  оренди (суборенди),  позики,
надання або отримання в оперативне управлiння, застави, страхування);
7. договори щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
8. договори на проведення ремонтно-будiвельних робiт;
9. договори позики;
10. договори щодо реалiзацiї гранiтної продукцiї контрагентам.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дати прийняття цього рiшення становить 50 мiльйонiв гривень. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 18729 тис. грн.
Спiввiдношення  граничної  сукупної  вартостi  значних  правочинiв,  якi  можуть  вчинятися
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 266,97%.
Повноваження на визначення iстотних та iнших умов договорiв, що є значними правочинами надати
директору Товариства.
Повноваження на пiдписання договорiв, що є значними правочинами, надати директору Товариства.

8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
Прийняте рiшення: 
Внести  змiни  до  Статуту  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   "МАЛО-
БУЗУКIВСЬКИЙ  ГРАНIТНИЙ  КАР`ЄР",  виклавши  його  у  новiй  редакцiї.  Затвердити  Статут
Товариства  у  новiй  редакцiї.  Уповноважити  голову  зборiв  Нiжнiкова  Дмитра  Володимировича
пiдписати  Статут  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ
ГРАНIТНИЙ  КАР'ЄР"  в  новiй  редакцiї  та  здiйснити  всi  iншi  заходи,  необхiднi  для  державної
реєстрацiї зазначеного Статуту.

9. Скасування внутрiшнiх положень Товариства. 
Прийняте рiшення: 
Скасувати внутрiшнi положення Товариства, якi втратили свою актуальнiсть у зв'язку iз внесенням
змiн до Статут Товариства та змiни типу акцiонерного товариства, а саме: Положення про правлiння
товариства, Положення про ревiзiйну комiсiю, Положення про корпоративного секретаря товариства.

10. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства.
Прийняте рiшення: 



Внести змiни до  внутрiшнiх  положень ПрАТ "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР",  а
саме: "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову раду", "Про Виконавчий орган (Директора)",
виклавши їх  у  новiй  редакцiї.  Затвердити  внутрiшнi  положення ПрАТ "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ
ГРАНIТНИЙ  КАР'ЄР",  а  саме:  "Про  загальнi  збори  акцiонерiв",  "Про  Наглядову  раду",  "Про
Виконавчий орган (Директора)" у новiй редакцiї.
 
Перелiк питань порядку денного було затверджено наглядовою радою, iншi пропозицiї до перелiку
питань порядку денного не надходили.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити)

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 відсотками акцій 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 (зазначити) Бюлетенями

Які 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 (зазначити)

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками 
(власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 

нi

Інше (зазначити) У 2018 роцi позачерговi збори не скликалися

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: -

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: -

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість



осіб
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити) Комiтети в складi наглядової ради не створювалися

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi наглядової ради не створювалися

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети в складi наглядової ради не 
створювалися

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада
Незалежний член

Так Ні
Нiжнiков Олександр Миколайович голова наглядової ради X
Опис:
Расiч Олександр Iванович член наглядової ради X
Опис:
Проценко Руслан Олексiйович член наглядової ради X
Опис:

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 (зазначити)  Вимоги визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (зазначити) нi

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так, протягом 2018 року проводились засiдання наглядової ради, на яких, зокрема, приймалися рiшення з питань скликання та 
проведення загальних зборiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв директором, про укладення додаткових угод до 
договорiв кредиту, застави, поруки.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Винагороду отримує голова наглядової ради, сума винагороди є фiксованою 
Інформація про виконавчий орган



Склад виконавчого
органу

Функціональні обов'язки

 Одноосiбний 
виконавчий орган 
(директор)

Директор зобов'язаний: 
1. Дотримуватись умов контракту та здiйснювати оперативне управлiння товариством, 
органiзовувати його виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, забезпечувати 
виконання завдань, передбачених статутом товариства.
2. Виконувати такi функцiї й обов'язки щодо органiзацiї та забезпечення дiяльностi 
товариства: 
1) представляти пiдприємство в усiх органах державної влади, пiдприємствах, установах та 
органiзацiях i у взаємовiдносинах з партнерами;
2) виконувати рiшення Вищого органу товариства; 
3) виконувати рiшення Наглядової ради товариства; 
4) виконувати умови колективного договору, який укладається ним, i нести вiдповiдальнiсть 
за невиконання умов колективного договору вiдповiдно до чинного законодавства України;
5) налагоджувати юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення 
дiяльностi товариства; 
6) визначати, формулювати, планувати, здiйснювати i координувати всi види дiяльностi 
пiдприємства;
7) визначати напрями розвитку пiдприємства у формуваннi цiнової, кредитно-банкiвської, 
податкової та страхової полiтики, соцiальної та зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
8) органiзовувати роботу i ефективну взаємодiю виробничих одиниць, цехiв та iнших 
структурних пiдроздiлiв пiдприємства, направляти їх дiяльнiсть на досягнення високих темпiв 
розвитку i удосконалення виробництва та продукцiї; 
9) органiзовувати виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства;
10) органiзовувати реалiзацiю (збут) продукцiї, виробленої товариством, у тому числi робiт та 
послуг; 
11) органiзовувати збереження й ефективне використання майна та прибутку товариства;
12) забезпечувати вiдповiднiсть продукцiї встановленим стандартам, з метою задоволення 
потреб замовникiв i споживачiв у вiдповiдних видах продукцiї, пiдвищення продуктивностi працi, 
ефективностi виробництва i якостi продукцiї, органiзацiї працi, виробництва i управлiння;
13) забезпечувати виконання пiдприємством обов'язкiв перед державним бюджетом, 
постачальниками, замовниками i банками;
14) забезпечувати сполучення економiчних i адмiнiстративних методiв керiвництва, 
матерiальних i моральних стимулiв пiдвищення ефективностi виробництва, а також пiдсилення 
вiдповiдальностi кожного працiвника за доручену йому справу;
15) забезпечувати додержання законностi, активне використання правових засобiв 
удосконалення управлiння, змiцнення договiрної дисциплiни i облiку, господарського розрахунку;
16) направляти дiяльнiсть персоналу на досягнення високих економiчних та фiнансових 
результатiв; 
17) забезпечувати пiдготовку проектiв нормативних документiв, що вимагають затвердження 
загальними зборами акцiонерiв;
18) забезпечувати збереження таємницi та конфiденцiйної iнформацiї в товариствi;
19) здiйснювати заходи з соцiального розвитку колективу пiдприємства, забезпечувати 
розроблення, укладання i виконання колективного договору, проводити роботу щодо змiцнення 
трудової i виробничої дисциплiни, сприяти розвитку творчої iнiцiативи i трудової активностi 
працiвникiв;
20) здiйснювати заходи щодо соцiального захисту колективу пiдприємства, забезпечення i 
збереження зайнятостi працiвникiв;
21) вживати заходiв щодо забезпечення пiдприємства квалiфiкованими кадрами, найкращого 
використання безпечних i сприятливих умов працi, додержання вимог законодавства про охорону 
навколишнього середовища;
22) вирiшувати всi питання в межах наданих йому прав та повноважень, доручати виконання 
окремих органiзацiйно-господарських функцiй заступникам керiвника, керiвникам виробничих 
пiдроздiлiв; 
23) виконувати iншi обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi товариства, якщо це  
передбачено дiючим законодавством.

Опис Одноосiбний виконавчий орган (директор) приймає рiшення шляхом видання наказiв, 
розпоряджень та накладення резолюцiй. 

Примітки
 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 
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?

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції

жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні так ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

так так 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 так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати 
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто 
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах 
акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) Статут, Кодекс корпоративного управлiння

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність
акціонерного товариства

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Національної

комісії з цінних
паперів та фондового

ринку про ринок
цінних паперів або

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо
в акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Інформація
розміщується

на власній
інтернет-
сторінці

акціонерного
товариства



через особу, яка
провадить діяльність

з оприлюднення
регульованої

інформації від імені
учасників фондового

ринку
Фінансова звітність, результати 
діяльності

ні так ні ні так

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

ні так ні ні так

Інформація про склад органів 
управління товариства

ні так ні ні так

Статут та внутрішні документи ні ні ні ні так
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

ні ні ні 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)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) нi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

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 відсотками голосів X
Інше (зазначити) У Товариствi не створено ревiзiйну комiсiю.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи -
власника (власників) або прізвище, ім'я, по

батькові (за наявності) фізичної особи -
власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром

юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських

формувань (для юридичної особи
- резидента), код/номер з

торговельного, банківського чи
судового реєстру, реєстраційного

посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про

реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки
акціонера (власника)

(у відсотках до
статутного капіталу)



1 Нiжнiков Володимир Миколайович - 78,341649

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість
акцій

Кількість акцій з
обмеженнями

Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення

обмеження
1 964 000 341 397 не виконання акцiонерами пункту 10 роздiлу VI Закону

України "Про депозитарну систему України"
(Прикiнцевими та перехiдними положеннями Закону України
"Про депозитарну систему України" встановлено, що у разi
якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня

набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною
емiтентом депозитарною установою договору про

обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi
або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери

на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй
депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi

дають право на участь в органах емiтента) не враховуються
при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах

емiтента.) 
Такi обмеження депозитарна установа повинна була

встановити протягом одного робочого дня пiсля закiнчення
строку, вказаного у пунктi 10 роздiлу VI Закону України "Про
депозитарну систему України" (тобто протягом 13.10.2014).

13.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які
мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування строком на три роки.
Повноваження  членiв  наглядової  ради  припиняються  загальними  зборами  акцiонерiв.  Без  рiшення  загальних  зборiв
повноваження члена наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть
виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 
5) у  разi  отримання  акцiонерним  товариством  письмового  повiдомлення  про  замiну  члена  наглядової  ради,   який  є
представником акцiонера.
Голова  наглядової  ради  обирається  членами  наглядової  ради  з  їх  числа  простою  бiльшiстю  голосiв  вiд  кiлькiсного  складу
наглядової ради. 

Директор Товариства обирається  Загальними зборами акцiонерiв  строком на 3  (три)  роки.  В разi  дострокового припинення
повноважень директора - директор обирається Наглядовою радою.  Особа обрана на посаду Директора має право достроково
припинити свої  повноваження, про що повинна повiдомити Наглядову раду не пiзнiше нiж за 14 календарних днiв до дати
звiльнення. Повноваження директора припиняються:
- пiсля закiнчення строку дiї контракту;
- за угодою сторiн;
- за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв;
- з iнiцiативи наглядової ради Товариства до закiнчення строку дiї контракту;
- з iнiцiативи особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу (директора).

Головний бухгалтер призначається та звiльняється директором Товариства, в порядку визначеному Кодексом законiв про працю
України.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення:
директору та головному бухгалтеру виплачуються компенсацiї,  визначенi чинним законодавством, зокрема: за невикористану
частину щорiчної вiдпустки. У разi дострокового припинення контракту з директором у зв'язку з хворобою чи iнвалiднiстю
(пiдтверджених вiдповiдними медичними довiдками), що перешкоджають виконанню обов'язкiв за контрактом,  виплачується
матерiальна допомога в розмiрi п'яти середнiх заробiтних плат Керiвника, обчислених за останнi три мiсяцi. Члени наглядової
ради та голова наглядової ради виконують свої обов'язки на пiдставi цивiльно-правових договорiв, якими не передбачено будь-якi



винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi їм в разi їх звiльнення.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження директора:
1. без  довiреностi  дiяти  вiд  iменi  Товариства,  в  тому  числi  представляє  його  iнтереси,  вчиняє  правочини  вiд  iменi
Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 
2. представляти Товариство в установах, пiдприємствах, органiзацiях, як в Українi, так i за кордоном, укладає вiд iменi
Товариства договори (контракти), вирiшує питання, пов'язанi з укладенням договорiв (контрактiв);
3. керувати поточними справами Товариства;
4. затверджувати органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi
документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв;
5. встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;
6. встановлювати цiни на продукцiю та тарифи на послуги;
7. укладати кредитнi договори, договори про вiдкриття кредитних лiнiй, договори застави, поруки;
8. затверджувати iнструкцiї, видає довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до
компетенцiї iнших органiв управлiння;
9. вiдкривати та закривати поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв;
10. приймати  на  роботу  та  звiльняти  з  роботи  працiвникiв  Товариства,  визначати  умови  оплати  працi  працiвникiв
Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання;
11. виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;
12. органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;
13. затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;
14. укладає колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу;
15. розпоряджатися майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та цим Статутом;
16. затверджувати акти на списання запасiв корисних копалин з облiку пiдприємства;
17. призначати  особу, що  буде  здiйснювати  повноваження  Директора  (виконуючого обов'язки  директора)  пiд  час  його
тимчасової вiдсутностi: вiдпустка, тимчасова непрацездатнiсть, вiдрядження тощо;
18. виконувати iншi функцiї,  що випливають iз Статуту Товариства та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i
Наглядової ради.

Повноваження членiв наглядової ради: 
1. брати участь у засiданнях, що скликає одноосiбний виконавчий орган (директор) Товариства;
2. отримувати  повну, достовiрну  та  своєчасну  iнформацiю  про  Товариство,  необхiдну  для  виконання  своїх  функцiй.
Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї;
3. вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;
5. отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради.

Повноваження голови наглядової ради:
1. органiзовувати роботу наглядової ради, 
2. скликати засiдання наглядової ради та головує на них, 
3. органiзовувати обрання секретаря загальних зборiв, 
4. здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про наглядову раду: може iнiцiювати створення в
Наглядовiй  радi  постiйних  чи  тимчасових  комiтетiв  з  числа  її  членiв  для  вивчення  i  пiдготовки  питань,  що  належать  до
компетенцiї Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку

Повноваження головного бухгалтера:
1. давати працiвникам бухгалтерiї вказiвки, обов'язковi до виконання;
2. отримувати  вiд  працiвникiв  пiдприємства,  його  структурних  пiдроздiлiв,  iнформацiю,  необхiдну  для  виконання
покладених на нього завдань;
3. дiяти вiд iменi пiдприємства в межах наданих повноважень та доручень;
4. подавати на розгляд голови правлiння заяви, пропозицiї та зауваження щодо роботи пiдприємства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Система  корпоративного  управлiння  Товариства,  що  викладена  в  пунктi  5-9  звiту  про  корпоративне  управлiння  розкрита
вiдповiдно до вимог п.5-9 ч.3 ст.40? Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Ми перевiрили iнформацiю, що
мiститься в пунктi 1-4 звiту про корпоративне управлiння i така iнформацiя вiдповiдає вимог п.1-4 ч.3 ст.40? Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" та достовiрно вiдображає стан корпоративного управлiння Товариства. Таким чином,
система корпоративного управлiння Товариства,  що викладена в  звiтi  про  корпоративне управлiння в  основному вiдповiдає
вимогам Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".



Система корпоративного управлiння Товариства,  що викладена в звiтi  про корпоративне управлiння в основному вiдповiдає
вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"
(для фінансових установ)



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікацій
ний 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

Нiжнiков Володимир Миколайович 1 538 630 78,341649 1 538 630 0
Усього 1 538 630 78,341649 1 538 630 0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій

(шт.)
Номінальна

вартість (грн)
Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або
допуску до торгів на фондовій біржі в

частині включення до біржового реєстру
простi

бездокументарнi
iменнi

1 964 000 0,25 Права:
участь в управлiннi акцiонерним товариством, зокрема шляхом участi у загальних зборах 
акцiонерiв. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення 
кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 
голосування;
отримання дивiдендiв ;
отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна 
товариства;
отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства, в обсязi i в 
порядку, визначених законодавством України i цим Статутом.
отримувати рiчний звiт шляхом його заслуховування на загальних зборах з наступним 
затвердженням;
вносити пропозицiї органам управлiння та контролю Товариства;
розпоряджатись належними їм акцiями у вiдповiдностi з чинним законодавством та на 
умовах, визначених цим Статутом;
залишати в спадщину свої акцiї однiй або кiльком особам, в тому числi Товариству.
Акцiонери - власники простих акцiй товариства можуть мати й iншi права, передбаченi 
актами законодавства та Статутом Товариства.

Обов'язки:
дотримуватись Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв товариства;
сприяти Товариству у здiйсненнi ним своєї дiяльностi;
утримуватись вiд дiй, якi можуть завдати шкоди або зашкодити дiловiй репутацiї 
Товариства;
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю,
зокрема оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом 
Товариства; 
не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

нi



Товариства;
виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим 
Статутом.

Примітки:

Загальна номiнальна вартiсть акцiй 491000 грн.



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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

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 66/23/1/2010 Черкаське територiальне

управлiння ДКЦПФР
UA 4000075642 Акція проста

бездокументарн
а іменна

Бездокументар
ні 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.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів

(шт.)

Від загальної
кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні привілейовані іменні

1 2 3 4 5

Нiжнiков Володимир Миколайович 1 538 630 78,341649 1 538 630 0

Нiжнiков Олександр Миколайович 3 291 0,167566 3 291 0

Расiч Олександр Iванович 4 030 0,205193 4 030 0

Хлiвний Микола Дмитрович 2 000 0,101832 2 000 0

Нiжнiков Дмитро Володимирович 75 459 3,842107 75 459 0

Усього 1 623 410 82,658347 1 623 410 0



XIII. 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, усього
(тис. грн)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого призначення: 6 953 16 795 0 0 6 953 16 795
  будівлі та споруди 2 488 2 651 0 0 2 488 2 651
  машини та обладнання 2 177 11 714 0 0 2 177 11 714
  транспортні засоби 2 074 1 940 0 0 2 074 1 940
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 214 490 0 0 214 490
2. Невиробничого призначення: 151 0 0 0 151 0
  будівлі та споруди 151 0 0 0 151 0
  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 7 104 16 795 0 0 7 104 16 795

Опис

Станом на  31 грудня 2018 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 2018 року проведено ремонти та полiпшення та придбано основних засобiв на
загальну суму 11597 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 20 892 13 195
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 31.12.2018 року перевищує розмiр статутного капiталу, що
вiдповiдає статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата Непогашена Відсоток за Дата



виникнення
частина боргу

(тис. грн)

користування
коштами (відсоток

річних)
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
за 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 1 205 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 7 984 X X

Усього зобов'язань та забезпечень X 9 189 X X

Опис Протягом 2018 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. Протягом звiтного перiоду
емiтентом двiчi  отримувалась  поворотна  фiнансова допомога у сiчнi  2018
року в сумi 735 тис. грн., та в липнi 2018 року в сумi 580 тис. грн.. Станом на
31.12.2018 року поворотнi фiнансовi допомоги повернутi в повному обсязi.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№
з/п

Основні види
продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
формі (фізична

одиниця
виміру)

у грошовій
формі

(тис.грн)

у відсотках
до всієї

виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична

одиниця виміру)

 у грошовій
формі

(тис.грн)

у відсотках
до всієї

реалізованої
продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 щебiнь сумiш
фракцiй 5х20

м.куб. 38235 65 м.куб 45794 66

2 щебiнь фракцiї
20х40

м.куб. 7395 13 м.куб 8878 13

3 пiсок з вiдсiвiв
дроблення

м.куб. 7659 13 м.куб. 9076 13

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

1 Витрати на експлуатацiю та утримання
устатковання

20

2 Адмiнiстративнi витрати 20

3 Загальновиробничi витрати 16

4 Напiвфабрикати власнi 10



5 Заробiтна плата виробничому персоналу 10

6 Електроенергiя на технiчнi цiлi 6

7 Паливо на технiчнi цiлi 5

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., мiсто Київ, вулиця

Тропiнiна,7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності рiшення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2018
Міжміський код та телефон (044)591-04-00
Факс (044)591-04-00
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть центрального

депозитарiю
Опис Обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Державна установа "Агенство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., мiсто Київ, вулиця

Антоновича,51, офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності рiшення №1857
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.12.2012
Міжміський код та телефон (044)498-38-15
Факс (044)287-56-73
Вид діяльності оброблення даних, розмiщення iнформацiї на

веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
Опис розмiщення  емiтентом  iнформацiї  в

Загальнодоступнiй  iнформацiйнiй  базi  даних
Нацiональної  комiсiї  з  цiнних  паперiв  та
фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бул-
Спред"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 30070412
Місцезнаходження 18002, Україна, Черкаська обл., мiсто Черкаси,

вулиця Слави, 11, кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (0472) 33-50-68
Факс (0472)33-50-68
Вид діяльності депозитарна дiялнiсть депозитарних утсанов
Опис Обслуговування рахункiв в цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові Товариство з додатковою



фізичної особи вiдповiдальнiстю"Глобус"
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 20448234
Місцезнаходження 03038, Україна, Київська обл., мiсто Київ, вулиця

Федорова Iвана, 32, корпус ЛIТ. В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ№569224
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.12.2010
Міжміський код та телефон (044) 2545378
Факс (044) 2545378
Вид діяльності страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi

власникiв наземних транспортних засобiв
Опис Обов'язкове  страхування  цивiльно-правової

вiдповiдальностi  власника  наземних
транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Арсенал страхуваня"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 33908322
Місцезнаходження 03056, Україна, Київська обл., мiсто Київ, вулиця

Борщагiвська, 154
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №284079
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 502 67 37
Факс (044) 502 67 37
Вид діяльності добровiльне страхування цивiльної

вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть

перевiзника)
Опис Добровiльне  страхування  цивiльної

вiдповiдальностi  власникiв  наземного
транспорту  (включаючи  вiдповiдальнiсть
перевiзника)  (страхування  об'єктвi  застави  за
кредитним договором вiд 27.12.2017 р.)



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює

заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата

прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна
вартість

правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за даними

останньої річної
фінансової

звітності (тис.грн)

Співвідношення
граничної сукупної

вартості
правочинів до

вартості активів
емітента за даними

останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата
розміщення
інформації в

загальнодоступн
ій

інформаційній
базі даних

Національної
комісії з цінних

паперів та
фондового

ринку або через
особу, яка
провадить

діяльність з
оприлюднення
регульованої

інформації від
імені учасників

фондового
ринку

Адреса сторінки
власного веб-

сайту товариства,
на якій розміщена

інформація про
прийняття

рішення щодо
попереднього

надання згоди на
вчинення значних

правочинів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 10.04.2018 Загальнi збори
акцiонерiв

50 000 18 729 266,97 1. договори щодо придбання у
фiнансовий лiзинг технiки;

2. кредитнi та депозитнi договори, або
змiни до них;

3. договори/угоди (змiни до них),
пов'язанi з забезпеченням виконання
зобов'язань по кредитним договорам,
укладених Товариством або iншими

суб'єктами господарювання (договори
застави майна, iпотеки, поруки тощо);

4. договори/угоди щодо збiльшення або
зменшення суми кредитних договорiв

та договорiв їх забезпечення;
5. договори щодо розпорядження

11.04.2018 http://www.mbgk.ck
.ua/images/docs/110

42018.pdf



нерухомiстю (придбання, продажу,
мiни, оренди (суборенди), надання або
отримання в оперативне управлiння,

застави, страхування);
6. договори щодо розпорядження

рухомим майном - як основними, так i
оборотними засобами, а також

грошовими коштами (придбання,
продажу, мiни, оренди (суборенди),
позики, надання або отримання в
оперативне управлiння, застави,

страхування);
7. договори щодо послуг по

перевезенню, зберiганню, ремонту;
8. договори на проведення ремонтно-

будiвельних робiт;
9. договори позики;

10. договори щодо реалiзацiї гранiтної
продукцiї контрагентам

Опис:

10 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Вiдомостi щодо правочинiв:
характер правочинiв:
1. договори щодо придбання у фiнансовий лiзинг технiки;
2. кредитнi та депозитнi договори, або змiни до них;
3. договори/угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави
майна, iпотеки, поруки тощо);
4. договори/угоди щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення;
5. договори щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, страхування);
6. договори щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або
отримання в оперативне управлiння, застави, страхування);
7. договори щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
8. договори на проведення ремонтно-будiвельних робiт;
9. договори позики;
10. договори щодо реалiзацiї гранiтної продукцiї контрагентам.
гранична сукупна вартiсть правочинiв 50000 тис. грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 18729 тис. грн.;
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 266,97%;
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1622603 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1538630 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"
прийняття рiшення 1538630, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 0; 
Статутом акцiонерного товариства не визначено додаткових критерiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину до значного правочину.



Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата

прийняття
рішення

Найменування
уповноваженог

о 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

вчинення
правочину

Дата розміщення
особливої

інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР
або через особу, яка

провадить
діяльність з

оприлюднення
регульованої

інформації від імені
учасників

фондового ринку

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій

розміщена
інформація про

прийняття рішення
щодо надання згоди

на вчинення значних
правочинів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 23.11.2018 Наглядова рада 2 197,4 18 773 11,71 купiвля майнових
прав на об'єкт
нерухомостi
(нежитлове
примiщення

загальною площею
109,87 кв. м.)

26.11.2018 23.11.2018 http://www.mbgk.ck.ua/
docs/OI_28112018.pdf

Опис:

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вичнення значного правочину: 23 листопада 2018 року, найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: наглядова рада ПрАТ "Мало-
Бузукiвський гранiтний кар'єр"; предмет правочину: купiвля майнових прав на об'єкт нерухомостi (нежитлове примiщення загальною площею 109,87 кв. м.); ринкова вартiсть майна,  що є
предметом правочину: 2197,4 тис. грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 18773 тис. грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 11,71 %; загальна кiлькiсть голосiв наглядової ради: 3, кiлькiсть голосiв, що проголосували
"за"  прийняття  рiшення  3,  кiлькiсть  голосiв,  що  проголосували  "проти"  прийняття  рiшення  0.  Статутом  акцiонерного  товариства  не  визначено  додаткових  критерiїв,  не  передбачених
законодавством, для вiднесення правочину до значного правочину.

2 23.11.2018 Наглядова рада 2 295,2 18 773 12,23 купiвля майнових
прав на об'єкт
нерухомостi
(нежитлове
примiщення

загальною площею
114,76 кв. м.)

26.11.2018 23.11.2018 http://www.mbgk.ck.ua/
docs/OI_28112018.pdf

Опис:

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вичнення значного правочину: 23 листопада 2018 року, найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: наглядова рада ПрАТ "Мало-
Бузукiвський гранiтний кар'єр"; предмет правочину: купiвля майнових прав на об'єкт нерухомостi (нежитлове примiщення загальною площею 114,76 кв.  м.).  ринкова вартiсть майна,  що є
предметом правочину: 2295,2 тис. грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 18773 тис. грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом



правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 12,23 %; загальна кiлькiсть голосiв наглядової ради 3; кiлькiсть голосiв, що проголосували
"за"  прийняття  рiшення  3;  кiлькiсть  голосiв,  що  проголосували  "проти"  прийняття  рiшення  0.  Статутом  акцiонерного  товариства  не  визначено  додаткових  критерiїв,  не  передбачених
законодавством, для вiднесення правочину до значного правочину.

3 10.04.2018 Загальнi збори
акцiонерiв

9 098 18 729 48,58 придбання у
фiнансовий лiзинг

технiки/обладнання.
предмет правочину:

гiдравлiчний
ланцюговий
екскаватор

"Катерпiллар"
(Caterpillar) 336D2 L

та навiсне обладнання
до екскаватора

(hydraulic hammer);

13.04.2018 11.04.2018 http://www.mbgk.ck.ua/i
mages/docs/110420181.

pdf

Опис:

10 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: придбання у
фiнансовий лiзинг технiки/обладнання.
предмет правочину: гiдравлiчний ланцюговий екскаватор "Катерпiллар" (Caterpillar) 336D2 L та навiсне обладнання до екскаватора (hydraulic hammer);
ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: гривневий еквiвалент 315800 доларiв США, що за мiжбанкiвським валютним курсом української
гривнi до долара США станом на 25.01.2018 р. складала 9098 тис. грн.; 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 18729 тис. грн.;
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 48,58%;
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1622603 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1538630 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"
прийняття рiшення 1538630, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 0;
Статутом акцiонерного товариства не визначено додаткових критерiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину до значного правочину.

КОДИ

Дата 01.01.2019

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 31.12.2018 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 2 971 3 384
    первісна вартість 1001 3 236 3 640
    накопичена амортизація 1002 ( 265 ) ( 256 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 151 151
Основні засоби 1010 7 168 28 158
    первісна вартість 1011 21 711 44 458
    знос 1012 ( 14 543 ) ( 16 300 )
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 133 29
Відстрочені податкові активи 1045 603 396
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 11 026 32 118
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 5 128 5 650
Виробничі запаси 1101 3 756 3 302
Незавершене виробництво 1102 1 247 1 835
Готова продукція 1103 125 513
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 703 1 218



Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 228 1 241
    з бюджетом 1135 155 19
    у тому числі з податку на прибуток 1136 145 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 244 321
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 175 334
Готівка 1166 23 5
Рахунки в банках 1167 1 152 329
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 329 116
Усього за розділом II 1195 7 962 8 899
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 18 988 41 017

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 10 933 17 878
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 13 410 20 355
    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 921 13 363



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 921 13 363
    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 1 766
    товари, роботи, послуги 1615 907 1 029
    розрахунками з бюджетом 1620 930 1 153
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 301
    розрахунками зі страхування 1625 105 322
    розрахунками з оплати праці 1630 435 1 203
    одержаними авансами 1635 1 587 1 185
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 653 621
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 40 20
Усього за розділом IІІ 1695 4 657 7 299
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 18 988 41 017
Примітки: -

Керівник Нiжнiков Володимир Миколайович

Головний бухгалтер Тищенко Нiна Петрiвна



КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-
БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР"

за ЄДРПОУ 05467694

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 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 57 762 38 495
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 ( 32 427 ) ( 26 283 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 25 335 12 212

    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 553 684
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 ( 9 836 ) ( 7 391 )
Витрати на збут 2150 ( 3 167 ) ( 2 519 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2 096 ) ( 1 753 )
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 10 789 1 233

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 37 32
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1 446 ) ( 86 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 405 ) ( 604 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 8 975 575

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 030 -37
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: 2350 6 945 538



    прибуток
    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 6 945 538

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 16 853 17 120
Витрати на оплату праці 2505 13 824 9 085
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 230 2 210
Амортизація 2515 2 370 921
Інші операційні витрати 2520 11 985 7 847
Разом 2550 48 262 37 183

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 3,536150 0,273930
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 3,536150 0,273930
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00
Примітки: -

Керівник Нiжнiков Володимир Миколайович

Головний бухгалтер Тищенко Нiна Петрiвна



КОДИ
Дата 01.01.2019

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-
БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР"

за ЄДРПОУ 05467694

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 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 66 915 45 099
Повернення податків і зборів 3005 11 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 8 7
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 422 1 587
Надходження від повернення авансів 3020 1 581 15
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 2
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 1 608 143
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 41 974 ) ( 26 838 )
Праці 3105 ( 9 714 ) ( 6 866 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 013 ) ( 2 197 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 11 566 ) ( 7 446 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 378 ) ( 430 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість 3117 ( 5 108 ) ( 3 380 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 5 080 ) ( 3 636 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 484 ) ( 228 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 7 ) ( 128 )
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 ( 4 626 ) ( 2 196 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -837 956
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 640 430
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 ( 640 ) ( 430 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4 ) ( 3 )
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 -4 -3
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -841 953
Залишок коштів на початок року 3405 1 175 222
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 334 1 175
Примітки: -

Керівник Нiжнiков Володимир Миколайович

Головний бухгалтер Тищенко Нiна Петрiвна



КОДИ

Дата

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-
БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР"

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстров

аний
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілен
ий прибуток
(непокритий

збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 491 1 476 18 492 10 718 0 0 13 195
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 215 0 0 215
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 491 1 476 18 492 10 933 0 0 13 410

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 6 945 0 0 6 945

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу  

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до 
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 6 945 0 0 6 945
Залишок на кінець року 4300 491 1 476 18 492 17 878 0 0 20 355
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
31.12.2018 року
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

Компанiя  функцiонує  у  нестабiльному  економiчному  середовищi.  Українська  економiка  перебуває  у  стадiї
реформування та вiдбиває зовнiшню агресiю. У 2014-2016 роках економiка України зазнала рiзкого спаду внаслiдок полiтичної
нестабiльностi, ескалацiї конфлiкту у Донецькiй та Луганськiй областях та несприятливих умов на свiтових ринках основних
експортно-орiєнтованих  галузей.  У  2017-2018  роках  економiка  України  показала  помiрне  вiдновлення  на  тлi  загальної
макроекономiчної  стабiлiзацiї,  якiй  сприяли  збiльшення  обсягу  внутрiшнiх  iнвестицiй,  вiдновлення  рiвня  споживання
населенням, зростання обсягiв сiльськогосподарського та промислового виробництва й активностi будiвництва та покращення
ситуацiї на зовнiшнiх ринках. 

Банкiвська  система  залишається  вразливою  через  недостатню  капiталiзацiю,  низьку  якiсть  активiв,  викликану
економiчною ситуацiєю, знецiнення нацiональної валюти та iншi фактори. Конфлiкт на окремих територiях схiдної України, що
розпочався навеснi 2014 року, залишається неврегульованим. Продовжує дiяти торговельне ембарго Росiйської Федерацiї на ряд
ключових українських експортних товарiв. 

Мiжнародне рейтингове агентство S&P очiкує уповiльнення реального валового внутрiшнього продукту (ВВП) України
в 2019-2021 роках до 2,9%. Окрiм того, прогнозується, що цiна на долар буде коливатися в районi 30 гривень за одиницю, а на
євро в районi 33 гривень за одиницю. Попри це Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України констатує зростання
української промисловостi у 2018 роцi на 2% i прогнозує збереження позитивної динамiку росту внутрiшнього виробництва у
2019  роцi.  В  проектi  державного  бюджету  на  2019  рiк  закладено  iнфляцiю  на  рiвнi  7,4%.  При  цьому,  чинний  прогноз
Нацiонального банку України (далi- НБУ)  передбачає уповiльнення iнфляцiї до кiнця 2019 року до 6,3% з 9,8% за пiдсумками
2018 року. За оцiнками НБУ, на рiвень iнфляцiї  в Українi в 2019 роцi буде тиснути ряд факторiв.  Зокрема, очiкується бiльш
iстотне,  нiж передбачалося ранiше, пiдвищення адмiнiстративно регульованих цiн i  тарифiв через  наближення цiн на газ на
внутрiшньому ринку до цiни iмпортного паритету.
З 7 лютого 2019 року вводиться в дiю Закон України "Про валюту i валютнi операцiї", який покликаний лiбералiзувати обiг
валюти в Українi.

В рамках нової системи валютного регулювання Нацiональний банк знiмає низку iснуючих обмежень для бiзнесу та
населення  i  здiйснює  перехiд  вiд  системи  тотального  валютного  контролю  за  кожною  операцiєю  до  валютного  нагляду,
побудованого за принципом "бiльше ризикiв - бiльше уваги, менше ризикiв - менше уваги".

Низка заходiв, якi з 7 лютого 2019р. встановлять певне послаблення на валютне регулювання в Українi:
- збiльшується граничний строк здiйснення розрахункiв за експортно-iмпортними контрактами - до 365 днiв;
- дозволяється вiльне використання рахункiв юридичних осiб за кордоном (крiм операцiй з переказiв коштiв з України);
- скасовуються iндивiдуальнi лiцензiї на валютнi операцiї - їх замiнить система е-лiмiтiв (2 млн євро/рiк для юридичних
осiб);
- скасовуються санкцiї у виглядi припинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi за порушення строкiв розрахункiв;
- скасовується обмеження на дострокове погашення зовнiшнiх зобов'язань;



- скасовується процедура реєстрацiї зовнiшнiх запозичень;
- скасовується подвiйний контроль за операцiями з експорту продукцiї - валютний нагляд здiйснюватиме лише той банк,
який отримав iнформацiю про вiдповiдну митну декларацiю, тощо.
Загалом,  попри  прирiст  економiки  України,  який  спостерiгається  у  2018  роцi  та  прогнозується  у  2019  роцi,  передбачити
остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її наслiдки вкрай складно. 
Загальна  полiтична  та  економiчна  ситуацiя  в  Українi  станом на  2019 рiк  залишається  нестабiльною та  мiстить  ризики  для
Компанiї в майбутньому. 
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

У 2018 роцi стали обов'язковими до застосування стандарти та змiни до стандартiв наведенi в таблицi нижче.
Назва документу Суть змiн
МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" 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 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.
Змiни до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" Змiни  встановлюють  бiльш  чiткi  критерiї  для  переведення  об'єктiв  в
категорiю  або  з  категорiї  iнвестицiйної  нерухомостi.  Рада  представила  остаточний  варiант  коригувань,  головна  мета  яких
полягала у проясненнi порядку переведення нерухомостi до iнвестицiйної категорiї або з iнвестицiйної категорiї (параграф 57
стандарту), що має вiдбуватися "тодi i тiльки тодi, коли вiдбувається змiна у використаннi".
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 9 "Фiнансовi iнструменти".
Рада  з  МСБО  уточнила,  що  вибiр  оцiнки  iнвестицiй  в  асоцiйованi  та  спiльнi  пiдприємства  за  справедливою  вартiстю  з
вiдображенням результату через прибутки чи збитки, який може здiйснюватися пiдприємством, що є органiзацiєю венчурного
капiталу, має робитися окремо для кожної iнвестицiї на дату первiсного визнання. Крiм того, в параграфi 36А цього стандарту
деталiзовано процедуру прийняття рiшення щодо оцiнки iнвестицiї, коли пiдприємство, що не є iнвестицiйною органiзацiєю, має
частку участi в асоцiйованiй компанiї (спiльному пiдприємствi), яке є iнвестицiйною органiзацiєю.
Змiни до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Змiни до цього стандарту обмеженi
й стосувалися вилучення з тексту параграфiв E3-E7 (у роздiлi про короткостроковi звiльнення вiд МСФЗ) як таких, що надалi не
потрiбнi
МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй" Змiни,  стосуються класифiкацiї  та  оцiнювання платежiв  на основi  акцiй,  унаслiдок чого
вдалося бiльш чiтко пояснити деякi принциповi питання:
- урахування умов набуття права у випадку з виплатами на основi акцiй з використанням грошових коштiв;
- виплат на основi акцiй iз так званими "нетто-характеристиками" (share-based payment transactions with net settlement
features) з точки зору податкових утримань;
- урахування змiн транзакцiй iз виплат на основi акцiй, внаслiдок яких транзакцiя припиняє класифiкуватися як виплати
на  основi  акцiй  з  використанням грошових коштiв)  i  починає класифiкуватися  як транзакцiя  з  використанням iнструментiв
власного капiталу.
Змiни було внесено до параграфiв 19, 30-31, 33, 52 та 63; доданi параграфи 33A-33H, 59A-59B, 63D та B44A-B44C.
КТМФЗ 22 "Транзакцiї з iноземною валютою та облiк авансiв" Новий додаток у звiтностi з МСФЗ, актуальний iз початку 2018
року - це Тлумачення до стандартiв МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та МСБО 21 "Вплив змiн
валютних курсiв".  Комiтет iз Тлумачень дiйшов висновку, що:
- датою транзакцiї з iноземною валютою з метою визначення обмiнного курсу є дата первiсного визнання немонетарного
активу або немонетарного зобов'язання, що виникають унаслiдок передоплати отриманої або виплаченої;



у випадку кiлькох транзакцiй iз  виконанням або отримуванням передоплати органiзацiя визначає дату для кожної  транзакцiї
окремо.

Змiни до стандартiв, що набули чинностi для фiнансових перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2018 року не мали суттєвого впливу на
фiнансову звiтнiсть Компанiї. Це не стосується МСФЗ 15 та МСФЗ 9, якi вводять новi принципи облiку виручки вiд договорiв з
клiєнтами та фiнансових iнструментiв, вiдповiдно.

4 Новi положення бухгалтерського облiку

Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, до системи мiжнародних стандартiв було внесено змiни, якi набудуть
чинностi з 2019 року:
Назва документу Суть змiн
МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" Змiни стосуються довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi  та
спiльнi пiдпри-ємства й продиктованi чиннiстю ще одного стандарту - МСФЗ 9 "Фiнансовi iн-струменти". Йдеться про те, що
частки  довгострокових  iнвестицiй  в  асоцiйованi  та  спiльнi  пiдприємства,  до  яких метод участi  в  капiталi  не  застосовують,
облiковуються вiдповiдно до вимог МСФЗ 9. До МСБО 28 додано параграф 14А та вилучено параграф 41. 
Цей стандарт не буде мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть.
МСБО 19 "Виплати працiвникам" Рада  з  МСБО затвердила  деякi  коригування  до  МСБО 19  пiд  спiльною назвою  "Змiни
пенсiйного  плану,  скорочення  або  вiдшкодування",  що  стосуються  двох  окремих  питань,  поданих  на  розгляд  Комiтету  з
тлумачень МСФЗ. Стандарт мiстить вимогу до пiдприємств наново вимiрювати свої чистi зобов'язання або активи за пенсiйним
планом.
При цьому пiдприємства повиннi застосовувати зробленi для цiєї переоцiнки припущення для визначення поточної величини
поточних витрат з обслуговування за пенсiйним планом та чистих процентних виплат на ту частину звiтного рiчного перiоду, що
залишилися пiсля змiни плану. Це принципово новий момент в МСБО 19.
До стандарту додано новi параграфи 101А, 122А, 123А та 179, а параграфи 57, 99, 120, 123, 125, 126 та 156 змiнено.
Керiвництво оцiнює вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. 
КТМФЗ 23 "Невизначенiсть в облiку податкiв на прибуток"

Рада з МСБО затвердила це Тлумачення в червнi 2017 року. Його головна сутнiсть прозоро визначається самою назвою:
МСБО 12 "Податки на прибуток" i до того моменту визначав, як вiдображати у звiтностi поточнi чи вiдстроченi податки, однак не
мiстив вказiвок, що робити суб'єктам господарювання в разi невизначеностi щодо того, як сприйме податкова служба обраний
ними пiдхiд до облiку податкiв - чи буде вiн в її очах правомiрним.
Рада з МСБО ухвалила щодо таких ситуацiй кiлька рiшень:
по-перше, пiдприємство повинне застосовувати професiйне судження для вирiшення того, слiд йому розглядати кожний окремий
пiдхiд до податкового облiку окремо чи разом;
по-друге, пiдприємство повинне враховувати, що в контролюючих органiв буде доступ до всiєї актуальної iнформацiї пiд час
перевiрки його розрахункiв;
по-третє, якщо пiдприємство дiйде висновку що певний пiдхiд до податкового облiку буде прийнятий податковою службою, у
цьому випадку воно визначає податкову базу, оподаткований прибуток,  вiдкладенi  податковi збитки, невикористанi  податковi
кредити або податковi ставки вiдповiдно до пiдходу, який наразi застосовується. Якщо ж пiдприємство вирiшує, що прийняття
пiдходу  податковою  службою  малоймовiрне,  воно  має  обрати  найбiльш  можливi  (очiкуванi)  величини  податкової  бази,
оподаткованого прибутку, вiдстрочених податкових збиткiв, невикористаних податкових збиткiв та пiльг або податкових ставок.
Керiвництво оцiнює вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" Змiнений стандарт пояснює, що коли пiдприємство,  яке мало активи та зобов'язання i  у
спiльнiй операцiї,  отримує контроль над бiзнесом, який є цiєю спiльною операцiєю, воно переоцiнює свої  попереднi частки
володiння в цьому бiзнесi згiдно з вимогами параграфа 42, оскiльки така угода з придбання бiзнесу розцiнюється як поетапне
придбання. Це зазначено в параграфi 42А.
Цей стандарт не буде мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" Що стосується МСФЗ 11, то його оновлена редакцiя пiдкреслює, що коли пiдприємство, яке
було учасником спiльної операцiї, але не мало спiльного контролю, отримує спiльний контроль над бiзнесом, який є спiльною
операцiєю, воно не переоцiнює свої попереднi частки володiння в цьому бiзнесi (новий параграф В33СА).
Цей стандарт не буде мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСБО 12 "Податки на прибуток" МСБО  12  у  новiй  редакцiї  прояснив  вимоги  до  визнання  податкових  наслiдкiв  у  разi
виплати дивiдендiв на момент визнання зобов'язань iз виплати дивiдендiв. Тепер цi вимоги охоплюють усi податковi наслiдки
дивiдендiв.
Параграф 52В В було виключено, а той приклад, що йде пiсля нього, iлюструє вимоги параграфiв 52А та 57А. Саме новий
параграф 57А свiдчить, що пiдприємство повинно застосовувати податковi наслiдки дивiдендiв (у визначеннi цього термiна в
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти") на момент визнання зобов'язань iз виплати дивiдендiв, причому податковi наслiдки бiльше
пов'язанi не з розподiлом прибуткiв i помiж власниками, а з минулими подiями, якi згенерували цi прибутки. Це означає, що
пiдприємство має визнавати цi податковi наслiдки у складi прибуткiв чи збиткiв, iншого сукупного доходу або власного капiталу



залежно вiд того, де саме воно ранiше визнавало такi подiї.
Керiвництво оцiнює вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.
МСБО 23 "Витрати на позики" МСБО  23  у  новiй  редакцiї  параграфа  14  уточнив  процедуру  розрахунку  витрат,  якi
дозволено капiталiзувати, у разi залучення позик на загальнi цiлi. Рада з МСБО наголосила, що пiдприємство повинне виключати
з  розрахунку  ставки  капiталiзацiї  суму  витрат  на  позики,  отриманi  спецiально  задля  придбання  квалiфiкованого  активу до
завершення всiх робiт, необхiдних для доведення цього активу до стану його цiльового використання або продажу.
Керiвництво оцiнює вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.
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". 
Керiвництво оцiнює вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.
Змiни до стандартiв, що набули чинностi для фiнансових перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2018 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 31.12.2018 року становить 182,176 тис. грн. (31.12.2017 - 653,559 тис. грн.)
- ФОП Нiжнiков В.М. кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 року становить 57,815 тис.грн (2017: 27,475 тис.грн.).
У 2018 роцi ТОВ "Мало-Бузукiвський камiнь" надавало в оренду для Товариства механiзми на суму 950,872 тис. грн. (у 2017 роцi
- 438,886 тис.грн.). У 2018 роцi ТОВ "Мало-Бузукiвський камiнь" поставило Товариству обладнання на суму 1 400,000 тис. грн.
Товариство надало в оренду для ТОВ "Мало-Бузукiвський камiнь" примiщення на суму 1,834 тис. грн. (у 2017 роцi 1,834 тис.
грн.)
 ФОП Нiжнiков В.М. надавав послуги по перевезенню вантажiв для ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр"  на суму 429,953
тис. грн. (у 2017 роцi - 390,974 тис. грн.) 
Винагорода основному управлiнському персоналу включає короткостроковi виплати та вiдповiднi нарахування i премiї i складає
1 240,000 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. (у 2017 роцi  947,878 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  2018  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 
Витрати на вiдновлення територiї (рекультивацiя земель кар'єру) 640 мiсяцiв
Витрат з вiдновлення територiї (рекультивацiя земель кар'єру)
Витрати з вiдновлення територiї (рекультивацiя земель кар'єру) визнаються окремим об'єктом основних засобiв вiдповiдно до
п.16  МСБО 16. Змiни в оцiнцi витрат з вiдновлення територiї визнаються вiдповiдно до п. 4-5 ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 1 Змiни в
iснуючих зобов'язаннях з виведення з експлуатацiї, вiдновлення та подiбних зобов'язаннях) шляхом додавання до, або вiднiмання
вiд собiвартостi вiдповiдного активу у поточному перiодi.

C.  Нематерiальнi активи
Витрати на розкривнi роботи
У разi якщо розкривнi роботи виконанi у перiод розвiдки чи перiод капiталiзацiї, i їх можна тiсно пов'язати з конкретним видом
корисних копалин то,  такi  витрати капiталiзуються i  пiдлягають амортизацiї  пiсля дати прийняття рiшення про видобуток у
складi нематерiального активу, що пов'язаний з розвiдкою i оцiнкою. 
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 методом суми одиниць продукцiї про що описано нижче.
Вiдповiдно до п. 13 Тлумачення КТМФЗ 20 якщо вартiсть активу розкривних робiт та створених запасiв не можна iдентифiкувати
окремо, то суб'єкт господарювання розподiляє витрати на розкривнi роботи на етапi добування мiж створеними запасами та
активом розкривних робiт; розподiл здiйснюється на пiдставi вiдповiдного виробничого показника. Цей виробничий показник
обчислюють для iдентифiкованого компонента покладу руди i використовують як орiєнтир для визначення обсягiв виконаних
додаткових  робiт  зi  створення  майбутньої  вигоди.  Товариство  використовує  показник  обсягу  видобутої  порожньої  породи
порiвняно з очiкуваним обсягом, для даного обсягу видобутку руди для розподiлу витрат на розкривнi роботи на етапi добування.
Якщо  за  звiтний  перiод  вiдношення  фактично  видобутої  порожньої  породи  до  корисної  породи  перевищує  вiдношення
очiкуваного видобутку порожньої породи до корисної породи за весь перiод експлуатацiї кар'єру вiдбувається збiльшення активу
розкривних робiт у такому звiтному перiодi:
де, 
Р витрати (грн.) - Фактичнi понесенi витрати в кар'єрi за звiтний перiод (рiк);
V корисна (м?) - Фактично добута кiлькiсть корисної породи (гiрнича маса) за звiтний перiод (рiк);
V пуста (м?) - Фактично добута кiлькiсть пустої породи (пiсок, глина) за звiтний перiод (рiк);
Q корисна (м?) = Очiкувана кiлькiсть корисної породи, яка буде добута за перiод експлуатацiї кар'єру;
Q пуста (м?) = Очiкувана кiлькiсть пустої породи, яка буде добута за перiод експлуатацiї кар'єру.
Згiдно з 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. Слiд
застосовувати метод суми одиниць продукцiї, якщо iнший метод не буде доречнiшим. П. 62 МСБО 32 визначає, що результатом
застосування методу суми одиниць продукцiї є вiдрахування, базованi на очiкуваному використаннi або продуктивностi активу.
Норма амортизацiї  активу розкривних  робiт  розраховується  як  добуток  питомої  ваги  фактично  добутої  корисної  породи  за
звiтний перiод до очiкуваного обсягу добутку корисної породи на початок звiтного перiоду
 
де, А - амортизацiя за перiод;
V корисна наростаючим (м?) - Фактично добута кiлькiсть корисної породи (гiрнича маса) на початок звiтного перiоду (року);
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
Компанiя на дату фiнансової звiтностi не застосовувало МСФЗ 16 "Оренда". Щодо iснуючих договорiв оренди на дату фiнансової
звiтностi  Товариство,  вiдповiдно  до  МСФЗ,  застосовує  положення  МСБО 17 "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
пiд кредитнi збитки. Такий резерв розраховується на основi очiкуваних кредитних втрат фiнансових iнструментiв. Якщо сума
заборгованостi  не може бути повернута,  вона  списується  за  рахунок  вiдповiдного резерву пiд  кредитнi  збитки.  Повернення
ранiше списаних сум визнається доходом Якщо сума резерву пiд кредитнi збитки 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  зареєстрованої  в  ЄДРПН  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.
Зобов'язання з вiдновлення територiї (рекультивацiї земель)
Товариство оцiнює зобов'язання з вiдновлення територiї (рекультивацiї земель) щорiчно. Керiвництво робить суттєвi оцiнки при
визначеннi таких зобов'язань, оскiльки iснує безлiч факторiв, якi можуть впливати на фактичну остаточну суму зобов'язання. Цi
чинники включають оцiнку територiї рекультивацiї, i витрат потрiбних на рекультивацiю, змiни в законодавствi, змiни в iнфляцiї
та ставку дисконтування. Цi невизначеностi можуть призвести до того, що фактичнi витрати будуть вiдрiзнятися вiд визнаного
зобов'язання. Зобов'язання на звiтну дату являють собою найприйнятнiшу оцiнку керiвництва щодо поточної вартостi майбутнiх
витрат на рекультивацiю.
Зобов'язання з вiдновлення територiї (рекультивацiї земель) облiковуються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу
ефективного вiдсотка,  що дорiвнює облiковiй ставцi  НБУ на дату визнання або змiни iснуючих зобов'язань.  Змiни в  оцiнцi
зобов'язань з вiдновлення територiї визнаються вiдповiдно до п. 4-5 ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 1 Змiни в iснуючих зобов'язаннях з
виведення  з  експлуатацiї,  вiдновлення  та  подiбних  зобов'язаннях)  шляхом  додавання  до,  або  вiднiмання  вiд  собiвартостi
вiдповiдного активу у поточному перiодi в кореспонденцiї з рахунком зобов'язань.

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
Виручка вiд продажу товарiв визнається у момент коли  зобов'язання щодо виконання задоволене,  вiдповiдно до МСФЗ 15
"Дохiд  вiд  договорiв  з  клiєнтами".  Зазвичай,  це  вiдбувається  у  момент  вiдвантаження  товару.  Об'єктом  облiку  виручки  є
iндивiдуальний контракт з клiєнтом/портфель договорiв. 
Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ. Знижки i бонуси вiд договiрної цiни розподiляються на окремi елементи виручки.
Коли (або як тiльки) зобов'язання щодо виконання задоволене, Компанiя визнає як дохiд вiд звичайної дiяльностi, суму цiни
операцiї - це сума компенсацiї, обiцяна в договорi з клiєнтом, яку Компанiя очiкує отримати i яка може включати фiксованi суми,
змiннi суми або i тi й тi суми.
Витрати по забезпеченню виконання договорiв з покупцями визнаються як актив та списуються протягом усього перiоду, в якому
отримано вигоди вiд реалiзацiї контракту.
N. Визнання витрат
Витрати облiковуються за  методом нарахування.  Собiвартiсть реалiзованої  продукцiї  включає закупiвельнi  цiни,  транспортнi
витрати, комiсiйнi, пов'язанi з договорами поставки, амортизацiя витрат з вiдновлення територiї кар'єру (рекультивацiя земель) 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 2018 роцi  помилки попереднього перiоду виправлялись.  Змiст  помилки полягав у вiдновленнi  вартостi  об'єкта  основного
засобу - витрати на вiдновлення територiї (рекультивацiя) на суму 215 тис. грн.
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 31.12.2017 31.12.2018
Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть

Будiвлi та споруди 8020 (5532) 2488 8 180 5 530 2 650
Машини та обладнання 7953 (5776) 2177 18 682 6 966 11 716
Транспортнi засоби 4598 (2524) 2074 4 599 2 660 1 939
Iнструменти, прилади та iнвентар 493 (289) 204 482 277 205
Iншi основнi засоби 432 (422) 10 908 762 146
витрати на вiдновлення територiї (рекультивацiя земель кар'єру) 11 607 105 11 502
Всього 21496 (14543) 6953 44 458 16 300 28 158

Станом на  31.12.2018 року вiдповiдно до  договору застави вiд  28.12.2017 р.  №151/2017/ЧеркОД.МСБ31 у  заставi  ПАТ АБ
"Укргазбанк" перебувають наступнi основнi засоби:
- автомобiль Белаз 7540 В (Т00612СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 95 тис. грн.
- автомобiль Белаз 7540 В (Т00611СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 95 тис. грн.
- автомобiль LADA LARGUS (СА 1045 ВХ) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 226 тис. грн.
- автомобiль LADA 212140 (СА 6061 ВТ) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 170 тис. грн.
- автомобiль SKODA OCTAVIA A7 (CА0300CI) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 521 тис. грн.
- автобус VOLKSWAGEN CRAFTER (СА2687ВТ) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 455 тис. грн.
- навантажувач В-160 (21428 СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 133 тис. грн.



- екскаватор ЕТ25-80 (21432 СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 93 тис. грн.

9 Запаси
Запаси Станом на:

31.12.2017 31.12.2017
Сировина i  матерiали 976 715
Паливо-мастильнi матерiали 275 334
Запаснi частини 2359 2083
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 86 80
Iншi матерiали 60 90
Незавершене виробництво 1247 1835
Готова продукцiя 125 513
Всього 5128 5650

10 Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть Станом на:

31.12.2017 31.12.2018
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
    первiсна вартiсть 777 1282
    мiнус резерв пiд знецiнення (74) (64)
    чиста реалiзацiйна вартiсть 703 1218
З бюджетом 155 19
    у тому числi з податку на прибуток145 -
За виданими авансами 228 1241
Наданi позики працiвникам 229 303
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 15 17
Вся дебiторська заборгованiсть номiнована у нацiональнiй валютi України гривнi.

11 Грошовi кошти
Грошовi кошти Станом на:

31.12.2017 31.12.2018
Рахунки в банках 1152 329
Готiвка 23 5
Всього 1175 334

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
31.12.2017 1964 0,00025 491 1476 4,01
31.12.2018 1964 0,00025 491 1476 4,01

Резервний капiтал за 2018 рiк не змiнився, i вiдповiдно до п. 6.7 Статуту Товариства становить 25% вiд статутного капiталу:

Показник Станом на:
31.12.2017 31.12.2018

Зареєстрований (пайовий) капiтал 491 491
Капiтал у дооцiнках(вплив гiперiнфляцiйного перiоду) 1476 1476
Статутний капiтал разом з дооцiнкою1967 1967
Резервний капiтал(25%) 492 492

13 Довгостроковi забезпечення
Забезпечення Станом на:

31.12.2017 31.12.2018
Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй 706 1028
Забезпечення на рекультивацiю земель 215 12 335
Всього 921 13 3638



У  Товариства  iснує  юридичне  зобов'язання  провести  рекультивацiю  земель  пiсля  остаточного  виробiтку  кар'єру.  Вказане
забезпечення буде використане тiльки при припиненнi дiяльностi кар'єру.
У 2018 роцi  Товариство провело оцiнку витрат з вiдновлення територiї  (рекультивацiї  земель) в результатi  якої  встановлено
наявнiсть вiдповiдних зобов'язань на дату фiнансової звiтностi у розмiрi 12 335 тис. грн.:
Дата Довгостроковi зобов'язання з вiдновлення територiї (рекультивацiя) Сума, тис. грн.
 Початковi залишки 215
16.08.18 Змiни в початкових залишках 77
16.08.18 змiни  в  оцiнцi  iснуючих  зобов'язаннях  з  вiдновлення  територiї  (рекультивацiя  земель)  вiдповiдно  до  Коригування
проекту рекультивацiї до робочого проекту реконструкцiї Мало-Бузукiвського гранiтного кар'єру 11 283
31.12.18 Фiнансовi витрати  2018 року 760
31.12.18 Сальдо на кiнець 12 335
Змiни в оцiнцi зобов'язань з вiдновлення територiї  проведено вiдповiдно п.  4-5 ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 1 Змiни в iснуючих
зобов'язаннях з  виведення з  експлуатацiї,  вiдновлення та  подiбних зобов'язаннях.  Ставка дисконтування дорiвнює облiковiй
ставцi НБУ i становить 17,5%.
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:

31.12.2017 31.12.2018
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 1766
За товари, роботи, послуги в т.ч. 907 1029
    з пов'язаними особами 681 240
    з третiми особами 226 789
З одержаних авансiв 1587 1185
З бюджетом в т.ч. 930 1153
    Податок на доходи фiзичних осiб 91 248
    Податок на додану вартiсть 345 -
    Податок на прибуток 301
    Iншi податки 494 604
Зi страхування (Єдиний соцiальний внесок) 105 322
З оплати працi 435 1203
Забезпечення на оплату вiдпусток 653 621
Iншi поточнi зобов'язання 40 20
Всього 4657 4177

15 Вiдстрочений податок на прибуток
Показник Податковi данi Бухгалтерськi данiБаза ВПА ВПА
Основнi засоби та нематерiальнi активи 22 174 20 040 2134 384
Резерв сумнiвних боргiв  64 64 12
Всього х х х 396

16 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї(товарiв,робiт,послуг)
Показник 2017 2018
Готова продукцiя та незавершене виробництво на початок 2424 1372
Амортизацiя 685 1893
Матерiали 12783 11305
Нарахування ЄСВ 987 1749
Заробiтна плата 4919 7864
Iншi витрати 5857 10592
Готова продукцiя та незавершене виробництво на кiнець 1372 2348
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 26283 32427

17 Адмiнiстративнi витрати
Характер витрат 2017 2018
Амортизацiя 149 320
Матерiали 462 503
Послуги 875 1232
Заробiтна плата 3282 4240



Нарахування ЄСВ 617 873
Iнше 2006 2669
Всього 7391 9836

18 Витрати на збут
Характер витрат 2017 2018
Амортизацiя 78 79
Матерiали 1409 1567
Послуги 360 374
Заробiтна плата 461 865
Нарахування ЄСВ 108 194
Iнше 103 89
Всього 2519 3167

19 Iншi операцiйнi витрати
Характер витрат 2017 2018
Амортизацiя 25 6
Матерiали 327 245
Послуги 24 115
Заробiтна плата 649 997
Нарахування ЄСВ 101 180
Iнше 627 553
Всього 1753 2096

20 Фiнансовi витрати
Характер витрат 2017 2018
Вiдсотки за кредит 86 7
Вiдсотки за фiнансовий лiзинг 679
Вiдсотки за зобов'язаннями по вiдновленню територiї (рекультивацiя земель) 760
Всього 86 1446

21 Iншi витрати
Характер витрат 2017 2018
Благодiйнi допомоги 575 255
Списання необоротних активiв 29 150
Всього 604 405

22 Доходи
Доходи 2017 2018
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї38495 57762
Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 684 553
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 5 2
Дохiд вiд реалiзацiї запасiв 365 219
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi по якiй минув строк позовної давностi 4 3
Дохiд вiд оприбуткування металобрухту 310 329

23 Фiнансовi доходи
Характер витрат 2017 2018
Вiдсотки 32 37
Всього 32 37
24 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.



25 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.

26  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.

27  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. 

28 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 2018 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 22 квiтня 2019 року

Керiвник                                     В.М.Нiжнiков

Головний бухгалтер                         Н.П.Тищенко



XV. Відомості про аудиторський звіт

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора -
фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська
компанiя "Центр професiйного аудиту"

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків - фізичної особи)

33307726

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Дегтярiвська, 62, офiс 37
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в 

Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської 
діяльності

3506

5 Дата і номер рішення про проходження перевірки 
системи контролю якості аудиторських послуг (за 
наявності)

номер: 327/4, дата: 28.07.2016

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової 
звітності

з 01.01.2018 по 31.12.2018

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 
висловлення думки)

01 - немодифікована

8 Пояснювальний параграф (за наявності)
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 295-А, дата: 15.01.2019

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 15.01.2019, дата закінчення: 19.04.2019
11 Дата аудиторського звіту 22.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 65 582,90
13 Текст аудиторського звіту

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Власникам цiнних паперiв, 

найвищому управлiнському персоналу 
Приватного акцiонерного товариства 

"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку України"
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi компанiї Приватне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" (далi -
компанiя), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 р., звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному
капiталi  та  звiту  про  рух  грошових  коштiв  за  рiк,  що  закiнчився  зазначеною  датою,  i  примiток  до  фiнансової  звiтностi,
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 
Для оцiнки рiвня зобов'язань iз виплати пiльгових пенсiй Приватним акцiонерним товариством "Мало-Бузукiвський гранiтний
кар'єр"  проводяться  власнi  розрахунки.  Такi  розрахунки необхiдно пiдтверджувати висновком сертифiкованого актуарiя,  для
проведення  актуарної  оцiнки  зобов'язань  та  витрат  за  пенсiйними  зобов'язаннями.  Вiдсутнiсть  актуарної  оцiнки  не  надає
достатньої впевненостi в сумi зобов'язань та витрат за пенсiйними зобов'язаннями. Зазначенi невiдповiдностi мають суттєвий
проте не всеохоплюючий вплив на фiнансову звiтнiсть i не змiнюють загального фiнансового стану пiдприємства.
На нашу думку, за винятком питань зазначених вище, по яким в аудиторiв вiдсутня фундаментальна незгода, однак є пiдстави для
висловлення умовно-позитивної думки, що фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Приватного  акцiонерного  товариства  "Мало-Бузукiвський  гранiтний  кар'єр"  станом на  31  грудня  2018  р.  та  його фiнансовi
результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з  цими стандартами
викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню
до компанiї згiдно з етичними вимогами, що застосовуються в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними
для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту - це питання,  якi,  на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту
фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та
враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми вiдзначили, що вiдсутнi ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому висновку.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора
мiститься на офiцiйному сайтi компанiї (http://www.mbgk.ck.ua).



Наша думка щодо фiнансової  звiтностi  не поширюється  на  iншу iнформацiю i  ми не  робимо висновок  з  будь-яким рiвнем
впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому
розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими
пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що
iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б
необхiдно було включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за
таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи  припущення  про  безперервнiсть  дiяльностi  як  основи  для  бухгалтерського  облiку,  крiм  випадкiв,  якщо
управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть,  або не має iнших реальних альтернатив
цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої  впевненостi,  що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства або помилки, та  випуск звiту аудитора,  що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим
рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо
воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi
цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом
усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо
й  виконуємо аудиторськi  процедури  у  вiдповiдь  на  цi  ризики,  а  також отримуємо  аудиторськi  докази,  що  є  достатнiми  та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства
є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
o  отримуємо розумiння заходiв  внутрiшнього контролю,  що стосуються  аудиту, для  розробки аудиторських процедур,  якi  б
вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
o  оцiнюємо  прийнятнiсть  застосованих  облiкових  полiтик  та  об?рунтованiсть  облiкових  оцiнок  i  вiдповiдних  розкриттiв
iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як
основи  для  бухгалтерського  облiку  та,  на  основi  отриманих  аудиторських  доказiв,  робимо  висновок,  чи  iснує  суттєва
невизначенiсть  щодо  подiй  або  умов,  якi  поставили  б  пiд  значний  сумнiв  можливiсть  компанiї  продовжити  безперервну
дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму
звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними,
модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм
майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує
фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту
та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час
аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо
незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають
на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що
мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми
описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкриття такого питання,  або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в
нашому  звiтi,  оскiльки  негативнi  наслiдки  такого  висвiтлення  можуть  очiкувано  переважити  його  кориснiсть  для  iнтересiв
громадськостi. 
Iншi питання
1. ЗАГОЛОВОК



Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Мало-
Бузукiвський гранiтний кар'єр"
2. АДРЕСАТ
Власникам цiнних паперiв, найвищому управлiнському персоналу Приватного акцiонерного товариства "Мало-Бузукiвський 
гранiтний кар'єр", Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
3. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
3.1. Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування - Приватне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр"
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України - 05467694
Мiсцезнаходження - вул. Шевченка, буд. 1, с. Малий Бузукiв, Смiлянський р-н. Черкаська обл., Україна, 20740
Дата державної реєстрацiї - 26.09.1995 р.
3.2. Опис аудиторської перевiрки 
Ми (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "Центр професiйного аудиту") провели аудит у 
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi компанiї Приватне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", що 
додається, яка включає звiт про фiнансовий стан компанiї на 31 грудня 2018 р., звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про 
змiну у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих 
облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним 
для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй 
звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських 
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, 
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої позитивної думки.
6. АУДИТОРСЬКА ДУМКА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Для оцiнки рiвня зобов'язань iз виплати пiльгових пенсiй Приватним акцiонерним товариством "Мало-Бузукiвський гранiтний 
кар'єр" проводяться власнi розрахунки. Такi розрахунки необхiдно пiдтверджувати висновком сертифiкованого актуарiя, для 
проведення актуарної оцiнки зобов'язань та витрат за пенсiйними зобов'язаннями. Зазначенi невiдповiдностi мають суттєвий 
проте не всеохоплюючий вплив на фiнансову звiтнiсть i не змiнюють загального фiнансового стану пiдприємства.
На нашу думку, за винятком питань зазначених вище, по яким в аудиторiв вiдсутня фундаментальна незгода, є основа для 
висловлення умовно-позитивної думки, що фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 
Приватного акцiонерного товариства "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" станом на 31 грудня 2018 р. та його фiнансовi 
результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi.
7. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 
7.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 року перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає частинi 
третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Ми звертаємо вашу увагу, що дiяльнiсть Товариства, як i дiяльнiсть iнших суб'єктiв господарювання в Українi, зазнає та може 
зазнавати у найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi. Ми не 
вносимо застережень до нашої думки щодо цього аспекту.
7.2.  Вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
7.3.  Розкриття iнформацiї про виконання значних правочинiв 
У 2018 роцi Товариство укладало правочини на суму, що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi, зокрема придбання основних засобiв за договором фiнансового лiзингу на суму 8 220,274 
тис. грн. Дозвiл на укладання значних правочинiв надано на загальних зборах акцiонерiв вiд 10.04.2018 року.
7.4. Розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння 



Органами управлiння та контролю Товариства є Загальнi збори Акцiонерного Товариства; Одноосiбний виконавчий орган - 
директор, Наглядова рада Акцiонерного Товариства.
Загальнi збори Акцiонерного Товариства проводяться мiнiмум один раз на рiк.
Система корпоративного управлiння Товариства, що викладена в пунктi 5-9 звiту про корпоративне розкрита вiдповiдно до вимог
п.5-9 ч.3 ст.40? Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Ми перевiрили iнформацiю, що мiститься в пунктi 1-4 
звiту про корпоративне управлiння i така iнформацiя вiдповiдає вимог п.1-4 ч.3 ст.40? Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок" та достовiрно вiдображає стан корпоративного управлiння Товариства. Таким чином, система корпоративного 
управлiння Товариства, що викладена в звiтi про корпоративне управлiння в основному вiдповiдає вимогам Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок".
Система корпоративного управлiння Товариства, що викладена в звiтi про корпоративне управлiння в основному вiдповiдає 
вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
7.5. Розкриття iнформацiї про ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Аудиторами не виявлено навмисних дiй посадових осiб управлiнського персоналу, найманих працiвникiв або третьої сторони, якi
були б направленi на введення в оману користувачiв фiнансової звiтностi.
7.6. Iнша iнформацiя
7.6.1.  Розкриття iнформацiї за видами активiв 
До складу активiв Товариства входять:
Необоротнi активи, серед них :
- нематерiальнi активи за залишковою вартiстю 3 384 тис. грн.;
- капiтальнi iнвестицiї вартiстю 151 тис. грн.;
- основнi засоби за залишковою вартiстю 28 158 тис. грн.;
- довгострокова дебiторська заборгованiсть амортизованою вартiстю 29 тис. грн.;
- вiдстроченi податковi активи - 396 тис. грн.
У статтi "Нематерiальнi активи" вiдображається право на користування програмним забезпеченням та витрати на гiрничо-
розкривнi роботи в ходi розробки кар'єру на етапi добування. Протягом звiтного перiоду переоцiнка нематерiальних активiв не 
проводилась. Первiсна вартiсть та накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi -
дорiвнює нулю. Первiсна вартiсть та накопичена амортизацiя переданих у заставу нематерiальних активiв - дорiвнює нулю. 
Угоди на придбання у майбутньому нематерiальних активiв  - не надавались.
У статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" вiдображається вартiсть придбаних (виготовлених) основних засобiв якi не введенi 
в експлуатацiю. 
У статтi "Основнi засоби" вiдображається вартiсть матерiальних активiв, якi Товариство утримує з метою використання їх у 
процесi виробництва, постачання товарiв, виконання робiт та для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк 
корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною 
вартiстю. Одиницею облiку є об'єкт основних засобiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним 
методом. Станом на 31.12.2018 р. основнi засоби включають:
- будiвлi та споруди в тому числi тимчасовi за залишковою вартiстю 2 650 тис. грн.;
- машини та обладнання за залишковою вартiстю 11 716 тис. грн.;
- транспортнi засоби за залишковою вартiстю 1 939 тис. грн.;
- iнструменти, прилади та iнвентар за залишковою вартiстю 205 тис. грн.;
- тимчасовi не титульнi споруди залишковою вартiстю 146 тис. грн.
- витрати на вiдновлення територiї (рекультивацiя земель кар'єру) залишковою вартiстю 11 502 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 року вiдповiдно до договору застави вiд 28.12.2017 р. №151/2017/ЧеркОД.МСБ31 у заставi ПАТ АБ 
"Укргазбанк" перебувають наступнi основнi засоби:
- автомобiль Белаз 7540 В (Т00612СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 95 тис. грн.
- автомобiль Белаз 7540 В (Т00611СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 95 тис. грн.
- автомобiль LADA LARGUS (СА 1045 ВХ) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 226 тис. грн.
- автомобiль LADA 212140 (СА 6061 ВТ) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 170 тис. грн.
- автомобiль SKODA OCTAVIA A7 (CА0300CI) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 521 тис. грн.
- автобус VOLKSWAGEN CRAFTER (СА2687ВТ) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 455 тис. грн.
- навантажувач В-160 (21428 СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 133 тис. грн.
- екскаватор ЕТ25-80 (21432 СА) залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 року 93 тис. грн.
Оборотнi активи, серед них :
- запаси вартiстю 5 650 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть на суму 3 102 тис. грн.;
- грошовi кошти та їх еквiваленти в сумi 334 тис. грн.;
- iншi оборотнi активи 116 тис. грн.
У статтi "Запаси" облiковуються активи, якi зберiгаються для використання при виробництвi продукцiї, виконаннi робiт. 
Аналiтичний облiк ведеться за мiсцями зберiгання. Станом на 31.12.2018 р. запаси  включають:



Виробничi запаси вартiстю 3 302 тис. грн.;
Незавершене виробництво вартiстю 1 835  тис. грн.;
Готова продукцiя вартiстю 513  тис. грн.
Запаси вiдображено за собiвартiстю, яка є меншою за чисту вартiсть реалiзацiї.
Оцiнка придбання запасiв, їх вибуття вiдповiдає вимогам облiкової полiтики та мiжнародному стандарту бухгалтерського облiку 
2 "Запаси". 
До дебiторської заборгованостi вiднесено:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по чистiй реалiзацiйнiй вартостi на суму 1 218 тис. грн.;
 - дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1 241 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть з бюджетом 19 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 321 тис. грн.
У статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображається заборгованiсть контрагентiв за наданi їм товари 
(роботи, послуги) на суму 1 282 тис. грн. (в т.ч. резерв пiд знецiнення 64 тис. грн.)
У статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображено суму заборгованостi, що пiдлягає отриманню вiд iнших 
дебiторiв, а саме: розрахунки за претензiями; розрахунки з iншими дебiторами.

У статтi грошовi кошти та їх еквiваленти, вiдображено залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi, а саме: 
- на банкiвських рахунках 329 тис. грн.
- в касi 5 тис. грн.
Iншi оборотнi активи

У статтi "Iншi оборотнi активи" податковi накладнi не вiдображенi в податковому кредитi на суму 116 тис. грн.
7.6.2. Розкриття iнформацiї про забезпечення
У статтi "Довгостроковi забезпечення" вiдображено забезпечення на виплату пiльгових пенсiй суму 1 028 тис. грн., та 
зобов'язання по вiдновленню територiї пiсля закiнчення видобування корисних копалин (рекультивацiя земель), оцiненi за 
теперiшньою вартiстю у розмiрi 12 335 тис. грн.
Забезпечення виплат персоналу вiдображено у статтi "Поточнi забезпечення".
7.6.3. Розкриття iнформацiї про зобов'язання:
Довгостроковi зобов'язання:
Довгострокових зобов'язання у Товариства вiдсутнi. 
Короткостроковi зобов'язання:
До короткострокових зобов'язань включено:
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1 766 тис. грн..
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 029 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 1 153 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 1 185 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 322 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 1 203 тис. грн.
Поточнi забезпечення 621 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання 20 тис. грн.
У статтi "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображено заборгованiсть за одержанi вiд постачальникiв i 
пiдрядникiв товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi роботи та отриманi послуги. 
У статтi "Поточнi забезпечення" вiдображено резерв на оплату вiдпусток.
7.6.4. Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Власний капiтал включає:
Статутний капiтал 491 тис. грн.
Капiтал у дооцiнках 1 476 тис. грн.
Iнший додатковий капiтал 18 тис. грн.
Резервний капiтал 492 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток 17 878 тис. грн.
7.6.5. Сплата статутного капiталу
Статутний капiтал сплачено повнiстю, на суму 491 тис. грн.
7.6.6. Розкриття iнформацiї за борговими та iпотечними цiнними паперами
Протягом 2018 року Товариство не здiйснювало операцiї з борговими та iпотечними облiгацiями.
7.6.7.  Розкриття iнформацiї про обсяг чистого прибутку (збитку)
Чистий прибуток Товариства за звiтний перiод складає 6 945 тис. грн. 
7.6.8.  Розкриття iнформацiї про дiї визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок".
Протягом 2018 року у Товариствi не вiдбувались подiї визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".
8. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ



Перевiрка виконана аудиторами ТОВ "Аудиторська компанiя "Центр професiйного аудиту", код ЄДРПОУ 33307726, яке працює 
згiдно iз Свiдоцтвом про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3506, що видане рiшенням Аудиторської палати 
України №142/7 вiд 17.12.2004 року, та Свiдоцтвом серiї П № 000234 про внесення в реєстр аудиторiв та аудиторських фiрм, якi 
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 02.10.2014р., строк дiї свiдоцтва до 24.07.2019. Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: м. Київ, 
вул. Дегтярiвська, 62, офiс 37; тел. 492-16-73, факс. 492-16-74
9. ДАТА I НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Договiр на проведення аудиту вiд 15.01.2019 р., № 295-А.
10. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Дата початку проведення аудиту - 15.01.2019 р., дата закiнчення проведення аудиту - 19.04.2019 р.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Розвадовський Мирослав Васильович 
(Сертифiкат №А005191 Аудиторської палати України, чинний до 23.04.2022 року, згiдно з рiшенням АПУ вiд 23.02.2017 р., 
№339/2).

Партнер завдання з аудиту                                                         Розвадовський Мирослав Васильович

Вiд iменi аудиторської фiрми 
Генеральний директор
ТОВ "АК "Центр професiйного аудиту"                                           Розвадовський Мирослав Васильович

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

Складено 22 квiтня 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Я, Нiжнiков Володимир Миколайович - директор ПрАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", здiйснюючи управлiнськi функцiї
та пiдписуючи рiчну iнформацiю емiтента, стверджую що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена
вiдповiдно до  стандартiв  бухгалтерського  облiку, що вимагаються  згiдно iз  Законом України "Про бухгалтерський облiк  та
фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки емiтента, а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у
своїй господарськiй дiяльностi.


