
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:
    прибуток

2350 6 945 538

    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"

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4

Стаття Код рядка
Зареєстров

аний
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілен
ий прибуток
(непокритий

збиток)

Неоплачений

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

4005 0 0 0 0 0

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

4095 491 1 476 18 492 10 933

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 6 945

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних 4111 0 0 0 0 0



активів 
Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0

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

4114 0 0 0 0 0

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

4200 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу  

4205 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  

4260 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі  4295 0 0 0 0 6 945
Залишок на кінець року 4300 491 1 476 18 492 17 878
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


