Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
28.04.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№1
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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
(посада)

Савченко Андрiй Олександрович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Янцiвський гранiтний кар'єр"

2. Організаційно-правова
форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

05467607

4. Місцезнаходження емітента 70050 Запорiзька область Вiльнянський смт Кам'яне вул. Зелена, 30
5. Міжміський код, телефон та
(06143) - 97143 (06143) - 97143
факс емітента
6. Адреса електронної пошти

info@zur.pat.ua

7. Дата та рішення наглядової
ради
емітента,
яким
затверджено
річну
інформацію, або дата та Рішення загальних зборів акціонерів
рішення загальних зборів Протокол загальних зборiв вiд 16.04.2020р. від 16.04.2020
акціонерів, яким затверджено
річну інформацію емітента (за
наявності)
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
діяльність
з
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

9. Найменування,

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

ідентифікаційний код
21676262
юридичної особи, країна
Україна
реєстрації юридичної особи та DR/00002/ARM
номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка
здійснює подання звітності
та/або адміністративних даних
до Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку (у разі, якщо емітент не
подає Інформацію до
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено
на власному
веб-сайті учасника фондового
ринку

www.yantsevo.bgs.kh.ua

28.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (X), 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 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 щодо 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 мають бути виплачені посадовим особам емітента
в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
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 емітента;

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;
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 такого емітента.
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.

X

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.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
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. Відомості про 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.

X

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.

X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не має корпоративного секретаря.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство
не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових
справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та
вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в
разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав посадових осiб.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу
рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом,
якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику
грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у емiтента немає будь-яких обмеженнь прав участi та голосування
акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента.
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу
належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або
рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду
вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен
протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "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"
- оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв
акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "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" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав
облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не
випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не
включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного
капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi
понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя 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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної
iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не
включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не
було випадкiв вчинення значних правочинiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної
iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть " не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв боргових цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка
наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють
контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного
перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент
не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися
протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих
випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв
до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв
на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих
випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають
iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не
мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не
включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Янцівський гранітний
кар'єр"

2. Скорочене найменування (за наявності).

ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

3. Дата проведення державної реєстрації

24.11.1994

4. Територія (область)

Запорiзька область

5. Статутний капітал (грн.)

57070.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

126

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
08.11

ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА
ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ

23.70

РІЗАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ

д/н

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті

ПАТ "Креді Агріколь Банк"

2) МФО банку

300614

3) IBAN

UA783006140000026007500330099

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який
д/н
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

д/н

6) IBAN

д/н

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії
ліцензії (за
наявності )

1

2

3

4

5

08.11

1886

20.05.1999

Державна служба геології та надр України

20.05.2035

Опис

д/н

17. Штрафні санкції щодо емітента
N
з/п

Номер та дата рішення,
яким накладено штрафну
санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

2

3

4

5

1

№0082675906
22.05.2019

ДФС у Запорізькій обл.

Штрафна санкція та пеня

Сплачено у повному обсязі.

№0119045906
11.07.2019

ДФС у Запорізькій обл.

Штрафна санкція

Сплачено у повному обсязі.

Опис
2
Опис д/н

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Першi гiрничi роботи на Янцiвському родовищi були органiзовани у 1886 роцi. У 1893 була вiдкрита станцiя Янцево. У кар`єрi
виготовляли мозаїку для мостiв, сходи, з вiдходiв робили шашку. У 1922 роцi була створена артель Кам`янотес, яка виготовляла
каменi до жернову, сходи, борт. З 1961 року кар`єр став мати назву Янцiвський гранiтний кар`єр. Основнi види дiяльностi на
звiтний перiод: - виробництво нерудних будiвельних матерiалiв; - видобуток та обробка облицувальних матерiалiв. Реорганiзацiя
АТ не проводилась. Станом на 31.12.2011р. найменування Товариства - Вiдкрите акцiонерне товариство "Янцiвський гранiтний
кар`єр" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Янцiвський
гранiтний кар`єр". Протягом звітного періоду важливих подій розвитку, в т.ч. злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не
було.

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
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 126(осіб). Середня чисельність позаштатних працівників
0(осіб). Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 2 (особи).Чисельність працівників, які працюють на умовах
неповного робочого часу (дня, тижня): 0 (особи). Фонд оплати праці за 2019 рік склав 13 648,00 тис.грн. У 2019 році фонд оплати
праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 3 639,00тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на
забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента: набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється
самостiйно, навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства.

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
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна 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
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Для нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів використовується
-прямолінійний метод нарахування амортизації
- метод оцінки вартості запасів середньозважений
- метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій за справедливою вартістю
Методи оцінки протягом звітного періоду не змінювались. Довгострокових фінансових інвестиції Товариство не має.

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), середньореалізаційні 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;
Основним видом дiяльностi Товариства (за рахунок якого емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік) є
видобуток та обробка природних каменiв для будiвельних матерiалiв. Пiдприємство видобуває гранiт, iз якого виробляються
блоки гранiтнi, плита облицювальна, плита цокольна, брукiвка, архiтектурнi вироби. Обсяги виробництва (в натуральній та
грошовій формі) за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Щебінь гранітний у
натуральному виразі 234 439т., у грошовому виразі - 33 986тис. грн. Відсів гранітний у натуральному виразі 119 493т., у
грошовому виразі - 450тис. грн. Середньореалізаційні ціни: Щебінь гранітний 182 грн./т. (з ПДВ)., Відсів гранітний 89 грн./т. Сума
виручки: Щебінь гранітний - 49 764,0 тис.грн., Відсів гранітний - 7 347тис.грн. Загальна суму експорту 0 тис. грн. Частка експорту
в загальному обсязі продажів 0%. Товариство не експортує продукцію. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання
робіт та надання послуг: ця продукцiя користується великим попитом, вся продукцiя є перспективною. Залежність від сезонних
змін: виробництво i реалiзацiя продукції залежить вiд сезонних змiн. Основні ринки збуту: підприємства України. Основні клієнти:
ТОВ "УГВК", ФОП Морозов В.О., ТОВ "Ремшляхбуд", ТОВ "ТБ Бетон маркет" та інші. Основними ризиками в дiяльностi
пiдприємства є пiдвищення цiн на матерiали та послуги, законодавчi змiни, змiна конюктури ринку будiвельних матерiалiв,
зниження дiлової активностi в будiвельнiй сферi в результатi кризи. Заходи емітента щодо зменшення ризиків: найбiльш
ефективним способом боротьби з ризиками є постiйне покращення якостi та номенклатури продукцiї, розширення ринкiв збуту
та конкурента цiнова полiтика. Засоби захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: модернізація
основних засобів та виробничого процесу; постійний пошук нових клієнтів; здійснення переговорів. Канали збуту та методи
продажу: Ринком збуту виготовленої продукцiї є Україна. Товариство працює безпосередньо з замовниками. Джерела сировини:
для виробництва основної продукцiї пiдприємство використовує власну сировину, динамiку цiн на сировину iнших
постачальникiв не вiдслiдковує. Для випуску гранiтної продукцiї пiдприємство використовує матерiали, паливо, запчастини,
послуги стороннiх органiзацiй. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: розвиток галузі
залежить від ціноутворення на основні матеріали (щебінь гранітний), газ, електроенергію, попит та споживання продукції. Рівень
впровадження нових технологій, нових товарів: для випуску високоякiсної продукцiї пiдприємство впроваджує новi технологiї.
Так на пiдприємств створено дiлянку по напайцi дискiв для розпилювання гранiту, де застосовується новiтня технiка i передовi
бiльш прогресивнi матерiали. Становище на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на
ринку стабільне. Рівень конкуренції в галузі середній. Основними конкурентами пiдприємства на загальнодержавному ринку є:
ЗАТ ГДКК "Белiчи" - виготовляють вироби з гранiту; ТОВ "Будекспорт"; ПАТ "Запорiжжякар'єроуправлiння"; ПАТ "Мокрянський
камяний карєр№3" - виготовляють щебiнь. Особливості продукції: Блоки гранiтнi Янцiвського родовища, колiр сiрий. Мають
форму чотирьограника. Блоки гранiтнi ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" використовує у власному виробництвi, а також
для реалiзацiї на внутрiшньому ринку України. Плити облицювальнi - iз природного каменю, товщиною 30-45 мм сiрого та
червоного кольору. Фактура лицевої поверхнi: - полiрована - шлiфована термооброблена. Плити використовуються для
облицювання будiвель, пiдлог, сходiв, тротуарiв та iнших видiв будiвництва. Плити цокольнi використовуються для облицювання
фундаментiв, будiвництва парканiв, парапетних загороджень, тротуарних бардюрiв. Види цокольних плит: - пiд скло; - пiд скелю
в рамку. Плити гранiтнi пiдприємство виготовляє в великих об`ємах. Вони користуються попитом. Брукiвка гранiтна розмiром 10
на10, 10 на 20,5 на 5 та iншi використовується для покриття дорiг, майданiв, тротуарiв, для проведення фундаментiв, для
оформлення територiї бiля офiсiв. Основнi ринки збуту по брукiвцi Україна. Технiчнi вироби для промислового будiвництва(вали,
вальцi, катки, жернова, плити). Деталi намогильних памятникiв рiзних груп складностi та конфiгурацiй плити надгробнi, тумби,
шпилi, обрамлення, стовбчики, хрести. Фактура обробки: полiрована, термооброблена, пiд шубу. Можливе виготовлення за
iндивiдуальними замовленнями. Архiтектурно будiвельнi вироби: вази, постаменти, в`їзднi знаки у населенi пункти.
Використовуються ахiтектурно - будiвельнi вироби для благоустрою паркiв, набережних, оформлення братських могил.
Пiдприємство також надає послуги по установленню намогильних памятникiв, облицюванню споруд та iншi види робiт. Вся
продукцiя, яку виробляє пiдприємство вiдноситься до будiвельної галузi. В зв'язку з ростом обсягiв виробництва у будiвельнiй
галузi, великим попитом користуються вироби з гранiту, а також щебенева продукцiя. Високоякiсний гранiтний щебень наступних
фракцiй: -10 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 20-70мм, 25-60мм; - камiння бутове Щебень з Янцiвського кар`єру є незамiнний при
будiвництвi дорiг. Завдяки його пiдвищененому зчепленню з бiтумом мостiв i гiдротехнiчних споруд. Висока мiцнiсть Янцiвського
гранiту дозволяє пiдприємтву (одному з небагатьох) виготовляти також деталi для мучної, фарфорово-фаянсової, паперової
промисловостi, металопрокатного виробництва. Продукцiя Янцiвського кар`єру вiдрiзняється високою якiстю метарiалу, що
використовується. Гранiт, що видобувається, за своєю структурою, характеристиками твердостi, щiльностi, морозостiйкостi,
стiйкостi до стрирання займає перше мiсце по Українi i входить до свiтових каталогiв ресурсiв. Перспективні плани розвитку
емітента: Збільшення об'єму продажу та освоєння нових ринків збуту. Постачальники, якi займають провiдне положення на
ринку i якi у загальному обсязi постачання займають бiльше 10% - 3 шт., а саме: ПАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Промвибух",
ТОВ "УГВК". Товариство здійснює діяльність тільки на території України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будьякі 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 останні п'ять років значних придбань чи відчужень основних засобів не було. Значних інвестицій не планується.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та
закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Обмежень у використанні майна немає. Є об'єкти оренди такі як
виробниче обладнення. Виробничi потужностi та обладнання використовується на - 100%. Активи утримуються в належному
станi. Екологiчнi питання на використання активiв пiдприємства не впливають. Планiв капiтального будiвництва, розширення та
вдосконалення основних засобiв немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть емітента значно впливає постiйне пiдвищення цiн на матерiали, послуги, яке зумовлює низький рiвень
рентабельностi. А також законодавчi обмеження. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень можна
визначити як значний.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Госпрозрахунок без використання запозичених коштів. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв 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)
В майбутньому на дiяльнiсть пiдприємства може вплинути пiдвищення цiн на матерiали та послуги, законодавчi змiни, змiна
конюктури ринку будiвельних матерiалiв, зниження дiлової активностi в будiвельнiй сферi в результатi кризи. Для поліпшення
фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік
не передбачає розширення виробництва або реконструкції.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік
Досліджень та розробок у звітному році не було.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз
господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути інстотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, немає.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Вищий орган управління - Загальні
збори
Наглядова рада
Виконавчий орган управління Директор

Структура

Персональний склад

не передбачено

не передбачено

Голова наглядової ради
2 члени наглядової ради

Голова Наглядової ради - Чорний О.В.
Члени Наглядової ради:
Баш В.О., Малиш Я.М.

Одноосібний орган

Директор Савченко А.О.

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 Савченко Андрій Олександрович
3) Рік народження
1980
4) Освіта
вища
5) Стаж роботи (років)
17
ТОВ "Прибузький гранітний кар'єр"
6) найменування підприємства,
д/н
ідентифікаційний код юридичної особи та
Директор
посада, яку займав
7) дата набуття повноважень та термін, на
02.06.2009 безстроково
який обрано (призначено)
8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Особа не надала згоди на розголошення інформації щодо розміру виплаченої винагороди за виконання обов'язків
Директора.
Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Інформація щодо загального стажу роботи:
Загальний стаж роботи - 17 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Директор ТОВ "Прибузький гранітний кар'єр".
У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду,
найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства:
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
1) Посада
Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи BAXTERSTONE ENGENEERING LIMITED
3) Рік народження
д/н
4) Освіта
д/н
5) Стаж роботи (років)
д/
д/н
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи та
д/н
посада, яку займав
д/н
7) дата набуття повноважень та термін, на
21.04.2017 на 3 роки
який обрано (призначено)
8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії не нараховується та не виплачується.
Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Інформація щодо загального стажу роботи не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Код за ЄДРПОУ не вказується, оскільки юридична особа є нерезидентом.
1) Посада
Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Rosilend Engineering Limited
3) Рік народження
д/н
4) Освіта
д/н
5) Стаж роботи (років)
д/
6) найменування підприємства,
д/н
ідентифікаційний код юридичної особи та
д/н
посада, яку займав
д/н
7) дата набуття повноважень та термін, на
21.04.2017 на 3 роки
який обрано (призначено)
8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії не нараховується та не виплачується.
Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Інформація щодо загального стажу роботи не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Код за ЄДРПОУ не вказується, оскільки юридична особа є нерезидентом.
1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Loganson Enterprises Limited
3) Рік народження
д/н
4) Освіта
д/н
5) Стаж роботи (років)
д/
д/н
6) найменування підприємства,
д/н
ідентифікаційний код юридичної особи та
д/н
посада, яку займав
7) дата набуття повноважень та термін, на
21.04.2017 на 3 роки
який обрано (призначено)
8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії не нараховується та не виплачується.
Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Інформація щодо загального стажу роботи не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Код за ЄДРПОУ не вказується, оскільки юридична особа є нерезидентом.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Чорний Олександр Володимирович
3) Рік народження
1969
4) Освіта
вища
5) Стаж роботи (років)
26
ТОВ "КУА "Смарт Систем АМ"
6) найменування підприємства,
35072702
ідентифікаційний код юридичної особи та
директор департаменту корпоративних прав
посада, яку займав
7) дата набуття повноважень та термін, на
01.04.2019 до наступних річних зборів акціонерів
який обрано (призначено)
8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової Ради не нараховується та не виплачується.
Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Інформація щодо загального стажу роботи:
Загальний стаж роботи - 26 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
02.07.2007 - т.ч. ТОВ "КУА "Смарт Систем АМ", директор департаменту корпоративних прав (основне місце роботи);
03.05.2007 - т.ч. ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", директор департамента корпоративних прав; 01.08.2008 - т.ч.
ТОВ "Нью Системс Холдінг", директор; 31.12.2011 - т.ч. ТОВ "Інвестбудкомплекс", заст.генерального директора;
01.06.2013 - т.ч. ТОВ "ПАТРІЯ", директор.
Обіймає посаду директора департаменту корпоративних прав у ТОВ "КУА Смарт Систем АМ", місцезнаходження: 61058,
Харківська обл., м. Харків, пр. Незалежності, буд. 2, к. 403.
Посадова особа є представником акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED (код 218785, Кiпр, Нiкосiя).
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Баш Віталій Олександрович
3) Рік народження
1979
4) Освіта
вища
5) Стаж роботи (років)
24
ПРАТ "Суха Балка
6) найменування підприємства,
д/н
ідентифікаційний код юридичної особи та
Генеральний директор
посада, яку займав
7) дата набуття повноважень та термін, на
01.04.2019 до наступних зборів акціонерів
який обрано (призначено)
8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової Ради не нараховується та не виплачується.
Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Інформація щодо загального стажу роботи:
Загальний стаж роботи - 26 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
директор, генеральний директор, член Наглядової ради.
Обіймає посаду генерального директора ПрАТ "Суха Балка" місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул.
Конституційна, 5; т.в.о. генерального директора ПрАТ "ДМЗ" місцезнаходження: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3;
генерального директора ТОВ "ДіСіЕйч Стіл" місцезнаходження: : 04071, м.Київ, вул. Верхній Вал, 68, 5-й поверх.
Посадова особа є представником акцiонера BAXTERSTONE ENGENEERING LIMITED (код 216516, Кiпр, Нiкосiя).
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
3) Рік народження

Член Наглядової ради
Малиш Яна Миколаївна
1969

4) Освіта
вища
5) Стаж роботи (років)
31
6) найменування підприємства,
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг"
ідентифікаційний код юридичної особи та
д/н
посада, яку займав
Директор
7) дата набуття повноважень та термін, на
01.04.2019 до наступних зборів акціонерів
який обрано (призначено)
8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової Ради не нараховується та не виплачується.
Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Інформація щодо загального стажу роботи:
Загальний стаж роботи - 28 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
01.03.2012-01.10.2013 ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", фінансовий директор; 01.10.2013 - по т.ч. ТОВ
"Девелопмент Констракшн Холдінг", директор.
Обіймає посаду директора ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Верхній Вал,
68, 5-й поверх.
Посадова особа є представником акцiонера Loganson Enterprises Limited (код 209550, Кiпр, Нiкосiя).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

Директор

Савченко Андрій Олександрович

0

0

0

0

Голова Ревізійної комісії

BAXTERSTONE ENGENEERING LIMITED

1

0.00001752234

1

0

Член Ревізійної комісії

Rosilend Engineering Limited

1

0.00001752234

1

0

Член Ревізійної комісії

Loganson Enterprises Limited

1

0.00001752234

1

0

Голова Наглядової ради

Чорний Олександр Володимирович

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Баш Віталій Олександрович

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Малиш Яна Миколаївна

0

0

0

0

прості іменні

Привілейовані
іменні

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Отримання законного прибутку внаслiдок участi в цивiльному, торгiвельному обiгу, шляхом задоволення попиту на ринку на
вироблену продукцiю, проведенi роботи i послуги в сферах, обумовлених предметом дiяльностi.
Насичення ринку продукцiєю, товарами, роботами i послугами, виробництво, покупка, продаж, виконання i надання, яких є
предметом дiяльностi Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента.
Довгострокове зростання вкладiв акцiонерiв Товариства;
Реалiзацiя на основi отриманого вiд господарської дiяльностi прибутку програм розвитку Товариства, задоволення соцiальноекономiчних iнтересiв акцiонерiв Товариства i членiв трудового колективу.

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
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в
Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони
включають в себе такі елементи, як:
1)
бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2)
бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3)
аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання
правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі
звичайної діяльності Товариства.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в
Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони
включають в себе такі елементи, як:
1)
бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2)
бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3)
аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання
правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі
звичайної діяльності Товариства

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство здійснює управління ціновими ризиками шляхом моніторингу цінової ситуації на ринку, передбачає цінові коливання
та заздалегідь корегує ціновій прайс . Товариство прогнозує залучення кредитних ресурсів з огляду на свої фінансові
можливості щодо погашення, строків погашення, валюти фінансування, можливості майнового забезпечення та 100% гарантії їх
повернення.
Ризики ліквідності прораховуються шляхом процесу бюджетування діяльності Товариства щодо доходів та витрат, у разі
виявлення касових розривів планується залучення додаткових коштів шляхом збільшення кредиторської заборгованості,
залучення короткострокового фінансування у вигляді овердрафтів, скорочення витрат , тощо.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного
управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного
управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів
Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс
корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим
кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.
Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У
зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені
законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені
чинним законодавством України та Статутом.

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
Товариство не користується кодексом корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )
Вид загальних зборів

Річні
X

Позачергові

Дата проведення
01.04.2019
Кворум зборів
99.991
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря зборiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
4. Розгляд звiту виконавчого органу. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.
5. Розгляд звiту Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної
комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за результатами дiяльностi в 2018 роцi.
9. Змiна типу та найменування Товариства.
10. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Визначення
уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.
11. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними.
12. Про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного - немає.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї не здiйснювати у зв'язку з тим, що повноваження лiчильної комiсiї передано депозитарнiй
установi ТОВ "МДЦ".
2. Обрати Головою зборiв Савченка Андрiя Олександровича, секретарем зборiв Флоренцеву Олену Михайлiвну.
3. Затвердити наступний регламент проведення зборiв: доповiдi по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи

у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливi думки, запитання та таке iнше подаються
присутнiми у письмовому виглядi секретарю зборiв; голова зборiв має право обiрвати доповiдача (лишити його слова)
у разi, якщо доповiдач порушує регламент зборiв, або виступає не за сутнiстю питання порядку денного; голосування
проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
4. Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про результати господарської дiяльностi за 2018 рiк.
5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2018 рiк.
6. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк.
7. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк, зокрема баланс та звiт про фiнансовi результати.
8. За пiдсумками роботи у 2018 роцi дивiденди не нараховувати i не сплачувати. Отриманий у 2018 роцi збиток
покривати за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв вiдповiдно до рiшення загальних зборiв.
9. Рiшення не прийнято.
10. Рiшення не прийнято.
11. Членами Наглядової ради Товариства обрано:
Чорний Олександр Володимирович,
Баш Вiталiй Олександрович,
Малиш Яна Миколаївна.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами
Наглядової ради.
12. Рiшення не прийнято.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році
?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні
X
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах у звітному році (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному
році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
д/н

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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
Наглядова рада
Виконавчий орган

Ні
X
X

Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше
відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити)
д/н

X
д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад
наглядової ради
Чорний Олександр
Володимирович

Баш Віталій Олександрович

Малиш Яна Миколаївна

Незалежний член
наглядової ради
Так*
Ні*
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова Наглядової ради:

X

1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за
реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2)
визначає дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдань
Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства (у
разi його вiдсутностi iншому члену Наглядової ради) повiдомити членiв
Наглядової ради про скликання засiдання Наглядової ради, головує на
них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 3)
органiзовує роботу по створенню комiтетiв Наглядової ради,
висуванню членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також
координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими
органами та посадовими особами Товариства; 4) органiзовує
пiдготовку доповiдi для звiту перед Загальними зборами акцiонерiв
про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi
Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети
Товариства; 5) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та
посадовими особами Товариства 6) ) iншi повноваження передбаченi
Статутом, Положенням про Наглядову раду та законодавством
України.
Члени Наглядової ради:

X

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про
Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) знайомитися iз
документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв
дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та
документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днiв з дати
отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я директора
Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання
Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi
зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати
компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової ради.
Розмiр виплат встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
Товариства; 6) iншi права передбаченi Статутом Товариства,
Положення про Наглядову раду та законодавством України.
Члени Наглядової ради:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про
Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) знайомитися iз
документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв
дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та
документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днiв з дати
отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я директора
Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання
Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi
зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати
компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової ради.
Розмiр виплат встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
Товариства; 6) iншi права передбаченi Статутом Товариства,
Положення про Наглядову раду та законодавством України.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

В 2019 році відюулося 3 засідання Наглядової ради.
05.03.2019 року - Прийнято рішення про обрання адуитора (аудиторську компанію) ТОВ "Фірма "Даниленко і партнери" для
надання послуг аудитора ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр". (Протокол № 11 від 05.03.19р.).
12.04.2019 року - Прийнято рішення про відкриття розрахункового рахунку в ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (Протокол № 12 від
12.04.19р.).
12.04.2019 року - Прийнято рішення про відкриття розрахункового рахунку в АТ "АЛЬФА-БАНК" (Протокол № 13 від 12.04.19р.).
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
Ні
З питань аудиту
X
З питань призначень
X
З винагород
X
Інші (запишіть)
д/н

Персональний склад комітетів
д/н
д/н
д/н
д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
д/н
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н
Оцінка роботи
наглядової ради

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Наглядова рада щорічно звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
X
обрано нового члена
Інше (запишіть)
д/н
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

X

Ні
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Персональний клад
виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Директор

Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності емітента; визначає напрями
розвитку емітента у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики,
соціальної та зовнішньоекономічної діяльності; направляє діяльність персоналу на досягнення
високих економічних та фінансових результатів; забезпечує виконання емітентом програми
оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом,
постачальниками, замовниками і банками; організує господарську діяльність емітента на основі
застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових
витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів
виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня
і якості продукції, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів; вживає заходи щодо
забезпечення емітента кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих
умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; здійснює
заходи з соціального розвитку колективу емітента, забезпечує розроблення, укладання і виконання
колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє
розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників; забезпечує сполучення економічних і
адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності
виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу;
вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційногосподарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих
підрозділів емітента; забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів
удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку;
здійснює заходи щодо соціального захисту колективу емітента, забезпечення і збереження зайнятості
працівників; представляє емітента в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами;
готує проекти нормативних документів, що вимагають затвердження загальними зборами акціонерів.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на
них рішень;
інформація про результати
роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність
виконавчого органу зумовила
зміни у фінансовогосподарській діяльності
товариства.
Оцінка роботи виконавчого
органу

Одноосібним виконавчим органом Товариства є директор . Засідання не проводились.

Не здійснювалась.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор Товариства. Директор
Товариства підзвітний та підконтрольний Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує
виконання їх рішень. Повноваження: представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними
громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими
суб'єктами; відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з
законодавством та Статутом; укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в інших цивільноправових відносинах, з урахуванням обмежень, визначених законодавством та Статутом; видавати довіреності на право
представництва від імені Товариства (в тому числі з правом передоручення), накази, розпорядження і давати вказівки,
обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних
зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом. Повноваження Голови Наглядової ради: 1) органiзовує роботу
Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) визначає дату, час,
мiсце проведення та порядок денний засiдань Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства (у разi його
вiдсутностi iншому члену Наглядової ради) повiдомити членiв Наглядової ради про скликання засiдання Наглядової ради,
головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 3) органiзовує роботу по створенню комiтетiв
Наглядової ради, висуванню членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж
собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; 4) органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед Загальними

зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi
на досягнення мети Товариства; 5) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства 6) ) iншi
повноваження передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) дiяти в
iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi
загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових
загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та
засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та
процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх
встановлених у Товариства правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) iншi зобовязання передбаченi
Статутом та законодавством України.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента не створено.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
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?
Не належить до
Загальні збори
Наглядова
Виконавчий
компетенції
акціонерів
рада
орган
жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або
Так
Ні
Ні
Ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
Ні
Так
Ні
Ні
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
Ні
Так
Ні
Ні
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
Так
Ні
Ні
Ні
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
Ні
Так
Ні
Ні
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
Так
Ні
Ні
Ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
Ні
Ні
Так
Ні
інтересів
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 ) Ні
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
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Національної
Інформація
Документи
комісії з цінних
Копії
Інформація
розміщується
надаються для
паперів та
документів
розповсюджу
на власному
ознайомлення
фондового ринку про
Інформація про діяльність
надаються
ється на
веб-сайті
ринок цінних паперів безпосередньо в
акціонерного товариства
на запит
загальних
акціонерного
акціонерному
або через особу, яка
акціонера
зборах
товариства
товаристві
провадить діяльність
з оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку
Фінансова звітність, результати
Ні
Так
Так
Так
Так
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 5 відсотків та більше
Ні
Так
Так
Так
Так
статутного капіталу
Інформація про склад органів
Ні
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб
Ні
Так
Так
Так
Так
акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською
фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
д/н

Ні
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками
голосуючих акцій

Ні
X
X
X
X
X

Інше (запишіть)

д/н

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

1
1
2

2
KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED
Ярославський Олександр Владленович

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань (для юридичної особи Розмір частки
резидента), код/номер з
акціонера (власника) (у
торговельного, банківського чи
відсотках до
судового реєстру, реєстраційного
статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної
особи - нерезидента)
3
4
218785
91.2557
91.2557

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами Товариства визнаються: Директор, Голова та члени Наглядової ради, Ревізійна комісія .
Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб
- акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок
діяльності представника акціонера у Наглядовій Раді визначається самим акціонером. Загальні збори можуть встановити
залежність членства у Наглядовій Раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 роки за принципом представництва у складі Наглядової
ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів Наглядової ради
Товариства визначається Загальними зборами.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Голова Наглядової рди обирається членами Наглядової ради їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу
Наглядової ради.
Директор обирається Наглядовою Радою.
Без рішення Наглядової ради повноваження Генерального директора з одночасним припиненням контракту припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства, в особі Голови Наглядової ради, за 2 (два) тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість
виконання обов'язків Генерального директора;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється Ревізійною комісією Товариства, що обирається Загальними
зборами Товариства.
Повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів, на підставах, встановлених чинним
законодавством України, Статутом та договором з ним.
Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства про це за 2 (два) тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість
виконання обов'язків Ревізора;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені

9) повноваження посадових осіб емітента
Директор: Повноваження: представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами,
підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами; відкривати і
закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з законодавством та
Статутом; укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, з
урахуванням обмежень, визначених законодавством та Статутом; видавати довіреності на право представництва від імені

Товариства (в тому числі з правом передоручення), накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма
працівниками Товариства.
Ревізійна комісія
Повноваження голови ревізійної комісії:1) організовує роботу ревізійної комісії; 2)скликає засідання ревізійної комісії та головує
на них , затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії; 3) доповідає про
результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді товариства; 4)підтримує
постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) при здійсненні перевірок ревізійна комісія:
підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період, аналізує відповідність ведення
бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; 6)здійснює аналіз фінансового
становища Товариства та перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства.
Повноваження членів Ревізійної комісії: Повноваження: 1) контролює дотримання Товариством законодавства України та
нормативно-правових актiв, якi регулюють його дiяльнiсть; 2)розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi
пропозицiї Загальним Зборам; 3)вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової ради Товариства пропозицiї щодо будьяких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту
iнтересiв Товариства; 4) здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За
пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: а) пiдтвердження достовiрностi та
повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансовогосподарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 5) здiйснює
спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння Товариства, або на вимогу
акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства та за її
власної iнiцiативи. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну
комiсiю Товариства. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки та
подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки; 6) виконує iншi повноваження,
передбаченi Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та законодавством України.
Наглядова рада
Повноваження Голови Наглядової ради: 1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану
роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) визначає дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдань Наглядової
ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства (у разi його вiдсутностi iншому члену Наглядової ради) повiдомити членiв
Наглядової ради про скликання засiдання Наглядової ради, головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової
ради; 3) органiзовує роботу по створенню комiтетiв Наглядової ради, висуванню членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а
також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; 4)
органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан
Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 5) пiдтримує постiйнi контакти з
iншими органами та посадовими особами Товариства 6) ) iншi повноваження передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову
раду та законодавством України.
Повноваження членів Наглядової ради: Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про
Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради
протягом 5 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я директора Товариства; 3) вимагати скликання
позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради
Товариства; 5) отримувати компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової ради. Розмiр виплат встановлюється
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 6) iншi права передбаченi Статутом Товариства, Положення про Наглядову
раду та законодавством України.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1
- 4 цього пункту.
Основа для думки із застереженням
Товариство не приймало кодексу корпоративного управління, яким би були задекларовані основні принципи корпоративного
управління які застосовуються Товариством, тоді як його наявність підвищила конкурентоспроможність та економічну
ефективність завдяки забезпеченню належної уваги до інтересів акціонерів; рівноваги впливу та балансу інтересів учасників
корпоративних відносин; фінансової прозорості; запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.
Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовірності окремих розділів Звіту Товариства про
корпоративне управління за 2019 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання.
Висновок із застереженням
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", ніщо не
привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне
управління Товариства за 2019 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх
суттєвих аспектах вимог статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року
№3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством
критеріїв.
Ю. О. Семеніхіна Директор

Сертифікат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. АПУ
27 березня 2020р. м. Харків, Україна
Основні відомості про аудитора
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит" (код за ЄДРПОУ 31235849)
Місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 26 тел. (057)7 140 190
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 4659 від
28.01.2016 р., чинне до 28.01.2021 р.

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

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED

д/н

КІПР д/н д/н 15 Агліу Павлу Стріт,
ЛЕДРА, Нікосія д/н

5207960

91.255650954968

5207960

0

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього 5207960

91.255650954968

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

5207960

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

1

2

3

4

5

Акції прості іменні

Примітки

5707000

д/н

0.01

Кожна проста акція надає акціонеру Товариства - її
власнику однакову сукупність прав, включаючи
право на:
-участь в управлінні;
- отримання дивідендів;
публічна пропозиція не здійснювалась, процедури лiстингу цiнних
- отримання у разі ліквідації Товариства частини
паперiв емiтента не вiдбувалося. Не торгуються на бiржовому та
його майна або вартості;
органiзацiйному позабiржовому ринках. Намiрiв щодо надання заяв для
- отримання інформації про господарську
допуску на будь-яку бiржу емiтент не має.
діяльність Товариства у порядку, передбаченому
чинним законодавством України, Статутом та
Положеннями Товариства.
Акціонери Товариства мають переважне право на
придбання акцій Товарства, які пропонуються до
продажу третій особі.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва Найменування органу,
що зареєстрував
про реєстрацію
випуск
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування та
форма випуску

Номінальна
вартість акцій
(грн.)

Кількість акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.12.2010

187/08/1/10

НКЦПФР

UA4000109300

Акція проста
бездокумента
рна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.01

5707000

57070.00

100.0000000000
00

Опис

Додаткового випуску акцiй не вiдбувалося. Процедури лiстингу цiнних паперiв емiтента не вiдбувалося. Не торгуються на бiржовому та органiзацiйному позабiржовому ринках. Намiрiв
щодо надання заяв для допуску на будь-яку бiржу емiтент не має.

10. 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
Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна номінальна
вартість (грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими обмежено (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8

5208428

0

0

10.12.2010
Опис

187/08/1/10
UA4000109300
5707000
57070.00
голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні
голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На початок
На кінець
періоду
періоду
32450.000
31892.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На початок
На кінець
періоду
періоду
1581.000
1800.000

Основні засоби , всього
(тис.грн.)
На початок
На кінець
періоду
періоду
34031.000
33692.000

- будівлі та споруди

16033.000

14325.000

0.000

0.000

16033.000

14325.000

- машини та обладнання

11110.000

12341.000

1581.000

1800.000

12691.000

14141.000

- транспортні засоби

2319.000

2206.000

0.000

0.000

2319.000

2206.000

- земельні ділянки

2906.000

2906.000

0.000

0.000

2906.000

2906.000

- інші

82.000

114.000

0.000

0.000

82.000

114.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

32450.000

31892.000

1581.000

1800.000

34031.000

33692.000

Усього

Пояснення : Основнi засоби належать Емiтенту, також використовуються орендованi основнi засоби. Основнi засоби
використовуються повнiстю, мають високу ступень зносу, Товариство поки не має можливостi на придбання нового обладнання.
На кiнець звiтного перiоду будiвлi та споруди: первiсна вартiсть склала 177 690 тис. грн. накопичена амортизацiя склала 143 998
тис.грн. ступень зносу - 80%;
машини та обладнання: первiсна вартiсть склала 137 178 тис.грн., накопичена амортизацiя - 123 307_ тис. грн., ступень зносу 90,0%;
транспортнi засоби: первiсна вартiсть склала 4 614 тис. грн., накопичена амортизацiя - 2 408 тис. грн., ступень зносу - 60,0%;
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв у звiтному роцi не було. Обмеження на використання майна емiтента відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

-20522

-18930

57

57

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
57
57
Опис
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про
акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства
фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:
Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та
вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів(-20522.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(57.000
тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення
свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти
до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить
про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за
кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Х
Х
Х
Х

0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
Х
Х
Х
Х

Дата
погашення

Х
Х
Х

0.00
0.00
0.00

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х
Х
Х

7090.00
32143.00
46646.00
85879.00

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній формі
(фізична одиниця
виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

1

2

3

4

1

Щебінь гранітний

234440

2

Відсів

3

Гранітні вироби та камень бутовий

Обсяг реалізованої продукції
у відсотках до всієї у натуральній формі
виробленої
(фізична одиниця
продукції
виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої
продукції

7

8

5

6

32986.00

86

328315

49764.00

80

119493

450.00

1

99000

7347.00

8

д/н

4821.00

13

д/н

5219.00

12

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Заробітна плата
ЕСВ
Послуги сторонніх організацій
Послуги БВР
Дизпаливо та бензин на виробництво готової продукції
Дизпаливо та бензин на загальновиробничий транспорт
Амортизація загальновиробничого обладнання та транспорту
Матеріальні витрати
Інші

Відсоток від загальної
собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)
3
17.00
8.00
11.00
5.00
22.00
3.00
5.00
19.00
10.00

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Рішення № 2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Подання звітності до НКЦПФР
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

DR/00001/APA
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового
ринку
Оприлюднення регульованої інформації
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС-Аудит""
Приватне пiдприємство
31235849
61145 Харкiвська область д/н м. Харків вул. Космічна, 26
св-во №4659
АПУ
28.01.2016
(057) 7140-190
(057) 7140-190
Аудиторські послуги
Виконання завдання з надання впевненості
Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35477315
61145 Харкiвська область д/н м. Харків вул. Космічна, 26
АЕ№286587
НКЦПФР
08.10.2013
(057) 7140-190
(057) 7140-190
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Товариство надає послуги з відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах
Емітенту та власникам акцій Товариства на підставі договору.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "УСПІХ - 93"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
21238869
61144 УКРАЇНА д/н м. Харків вул. Бучми, 8, кв. 48
св-во № 0579
Аудиторська палата України
26.01.2001
д/н
д/н
Аудиторські послуги

Опис

Проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Янцівський гранітний кар'єр"
Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО
КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
Середня кількість працівників 126
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 70050 Запорiзька область Вiльнянський смт Кам'яне вул. Зелена, 30,
т.(06143) - 97143
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

2020

Коди
01
01
05467607
2321555300
230
08.11

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

2

На початок звітного
періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

1688

1523

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

2148
460
-34031
175548
141517
---

2091
568
-33692
177690
143998
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----35719

----35215

1100

14561

16754

1101
1102
1103
1104
1110

7475
2669
4411
6
--

5758
4994
5996
6
--

1125

16232

4559

1130

3204

2747

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195
1200
1300

238
-1886
-190
5
185
-1186
37497
-73216

10
5
4710
-13
1
12
-1349
30142
-65357

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

Код рядка

2

На початок звітного
року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

57

57

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

38959
-99
-58045
---18930

38959
-99
-59637
---20522

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

-42002
--42002

------

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1660
1665
1690
1695

28311
5368
-8423
2123
1941
--3978
50144

22649
7090
-6065
1025
1941
--47109
85879

1700

--

--

Баланс

1900

73216

65357

Пасив

Код рядка

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Директор

________________

Савченко Андрій Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

не передбачно

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Янцівський гранітний
кар'єр"

2020

Коди
01
01
05467607

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2019 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

За звітний період

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2
2000
2050

3
62330
(38954)

За аналогічний
період попереднього
року
4
46517
(27769)

2090

23376

18748

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
1236
(5757)
(10152)
(10059)

(--)
1448
(5284)
(6832)
(13841)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(1356)
---(--)
(--)
(--)

(5761)
---(--)
(--)
(--)

2290

--

--

2295
2300
2305

(1356)
-236
--

(5761)
-90
--

2350

--

--

2355

(1592)

(5851)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450
2455
2460
2465

-----1592

-----5851

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
18753
13648
3635
3714
28643
68393

За аналогічний
період попереднього
року
4
14381
10009
2881
3566
19722
50559

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Директор

________________

Код рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610
2615
2650

3
5707000
5707000
( 0.27896000)
( 0.27896000)
--

Савченко Андрій Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

За аналогічний
період попереднього
року
4
5707000
5707000
( 1.02523000)
( 1.02523000)
--

не передбачно

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Янцівський гранітний кар'єр"

за ЄДРПОУ

2020

Коди
01
01
05467607

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2019 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від повернення авансів
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

85509

53685

3005
3006
3010
3020
3095

--52
109
1309

--66
11
1758

3100

(54770)

(30849)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3140
3190
3195

(12067)
(3066)
(8710)
(241)
(3711)
(4758)
(185)
(5195)
2986

(10927)
(4138)
(6507)
(90)
(2767)
(3650)
(372)
(2377)
350

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(3163)
(--)
(--)
-3163

(221)
(--)
(--)
-221

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
--177
190
-13

-(--)
(--)
-129
61
-190

Директор

________________

Савченко Андрiй Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

не передбачно

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Янцівський гранітний
кар'єр"

2020

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
05467607

Звіт про власний капітал
за 2019 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески до
капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Директор

ЗареєстКапітал у
Код рований
дооцінрядка (пайовий)
ках
капітал

Код за ДКУД

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

НерозподілеНеопланий
чений
прибуток
капітал
(непокрит
ий збиток)
7
8
-58045
--

Вилучений
капітал

Всього

9
--

10
-18930

2
4000

3
57

4
38959

5
--

6
99

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

57

38959

--

99

-58045

--

--

-18930

4100

--

--

--

--

-1592

--

--

-1592

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275
4290
4295
4300

---57

---38959

-----

---99

---1592
-59637

-----

-----

---1592
-20522

________________

Савченко Андрiй Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

не передбачно

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi
ПАТ "Янцiвський гранiтний кар'єр" за 2019 рiк
1. Загальна iнформацiя
ПАТ "Янцiвський гранiтний кар'єр" є публiчним акцiонерним товариством, засновниками якого є юридичнi особи - 91,2557% та
фiзичнi особи - 8,7443%.
Юридична та фактична адреса: 70050 Запорiзька область, Вiльнянський р-н, смт. Кам'яне, вул. Зелена, буд.30.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство: http://yantsevo.bgs.kh.ua
Адреса електронної пошти: paoyantsevo@gmail.com.
ПАТ "Янцiвський гранiтний кар'єр" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
Пiдприємство складається з таких пiдроздiлiв:
а) основних виробничих цехiв: цех по видобутку гранiту, каменеобробний цех;
б) допомiжних цехiв та дiлянок: автотранспортний цех; ремонтно-механiчний цех; ремонтно- будiвельний цех; електроцех;
в) адмiнiстративно-керiвний апарат.
Пiдприємство є самостiйним господарюючим суб'єктом, створеним з метою участi у формуваннi ринку товарiв та послуг,
здiйснення дiяльностi за напрямками, що вiдповiдають цiлям та завданням пiдприємства. Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється
у вiдповiдностi до Конституцiї України, Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України, та iнших законодавчих
актiв України, Статутом. Пiдприємство є юридичною особою, користується правами та виконує обов'язки, якi пов'язанi з його
дiяльнiстю.
Характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу пiдприємства.
Основними видами дiяльностi пiдприємства є видобуток та обробка природних каменiв для будiвельних матерiалiв.
Пiдприємство видобуває гранiт, iз якого виробляються блоки гранiтнi, плита облицювальна, плита цокольна, брукiвка,
архiтектурнi вироби.
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує пiдприємство
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення
лiквiдностi Українських банкiв i компанiй, iснує суттєва невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також
вартостi капiталу для пiдприємства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй та
економiчнi перспективи пiдприємства.
Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва на те, який вплив мають умови ведення бiзнесу в Українi
на дiяльнiсть i фiнансове становище пiдприємства. Фактичний вплив майбутнiх умов господарювання може вiдрiзнятися вiд його
оцiнок керiвництвом.
2. Основи представлення фiнансової звiтностi
ПАТ "Янцiвський гранiтний кар'єр" веде бухгалтерський облiк згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996-ХIV (далi - Закон №996) та Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку (далi - П(С)БО).
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства трансформується i надається в органи статистики та НКЦПФР вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО) та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 року.
Фiнансова звiтнiсть була складена за формами встановленими Нацiональним положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку №1, затверджених наказом МФУ вiд 07.02.2013р. №73.
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень з одним десятковим знаком.
Принцип безперервностi дiяльностi:
Керiвництво здiйснило оцiнку щодо можливостi подальшої безперервної дiяльностi Товариства за визначеними видами
дiяльностi та впевнилося, що Товариство має ресурси для продовження дiяльностi в досяжному майбутньому. Керiвництву не
вiдомо про будь-якi значнi невизначеностi, що можуть викликати значну невпевненiсть у можливостi здiйснювати безперервну
дiяльнiсть. Таким чином, складання фiнансової звiтностi було здiйснено виходячи з принципу безперервностi дiяльностi.
В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є
невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв
Товариством, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при настаннi термiнiв їх
погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд
України та розвитку фондового ринку України.
Керiвництвом пiдприємства вживаються заходи щодо оптимiзацiї витрат та нарощування обсягiв реалiзацiї продукцiї, що
дозволить й у подальшому скорочувати збитковiсть операцiйної дiяльностi, полiпшити фiнансовий стан та результати дiяльностi
у 2017 роцi.
Вiдповiдно, дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство функцiонуватиме в майбутньому. Це
допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе зобов'язань, в ходi своєї звичайної
дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б
необхiдними, якби Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була
б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарської дiяльностi.
Використання оцiнок та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та
зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки

фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової
звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Пiдприємство використовує оцiнки та робить припущення, якi здiйснюють вплив на показники, якi вiдображенi в фiнансовiй
звiтностi на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi минулим
досвiдом керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй.
3. Суттєвi положення Облiкової полiтики
Представлена консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з принципу оцiнки по первiснiй вартостi, за винятком
випадкiв, вiдзначених нижче. Такими виключеннями є: активи, якi утримуються для продажу, що вiдображаються за найменшою
вартiстю балансовою або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж; зобов'язання по виплатах винагород по
закiнченнi трудової дiяльностi, якi вiдображаються по поточнiй вартостi.
Вiдповiдно до вимог МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" фiнансова звiтнiсть суб'єкта господарювання,
функцiональною валютою якого є валюта країни з гiперiнфляцiйною економiкою, незалежно вiд пiдходу - за iсторичною чи
поточною собiвартiстю - має бути виражена в одиницi вимiру, що дiє в кiнцi звiтного перiоду. В зв'язку iз тим, що рiвень iнфляцiї
за 2016 - 2017 роки знизився проти 2015 року, при складаннi фiнансового звiту керiвництво пiдприємства не розглядає економiку
України як гiперiнфляцiйну у звiтному перiодi.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи пiдприємства сконцентрованi у торговiй та iншiй дебiторськiй заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, якi не обертаються на активному ринку, та по яких встановленi
фiксованi або визначенi платежi. Такi активи вiдображають по амортизованiй собiвартостi з використанням методу ефективного
вiдсотку (якщо термiн погашення такої заборгованостi бiльше 12 календарних мiсяцiв). Прибутки та збитки по таких активах
вiдображають у прибутку в момент припинення визнання або у випадку знецiнення таких активiв, а також шляхом амортизацiї.
Торгiвельна й iнша дебiторська заборгованiсть з термiном погашення менше 12 календарних мiсяцiв вiдображається по
номiнальнiй вартостi за мiнусом нарахованих вiдповiдних резервiв на можливi втрати по сумнiвних боргах.
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами i фiксованим термiном погашення класифiкуються в
якостi тих, якi утримуються до погашення, якщо керiвництво пiдприємства має намiр i можливiсть утримувати їх до термiну
погашення. Фiнансовi активи, якi утримуються до погашення враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням
методу ефективної процентної ставки.
Знецiнення фiнансових активiв визнається в тому випадку, коли iснують об'єктивнi докази того, що вiдбулася одна або кiлька
подiй, якi негативно вплинули на розмiр очiкуваного майбутнього грошового потоку, що генерує даний фiнансовий актив,
величину якого можна надiйно розрахувати. До об'єктивних доказiв знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситися
неплатежi або iнше невиконання боржниками своїх обов'язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед пiдприємством, ознаки
можливого банкрутства боржника.
Ознаки, що свiдчать про знецiнення дебiторської заборгованостi, пiдприємство розглядає на рiвнi окремих активiв. При оцiнцi
фактiв, що свiдчать про знецiнення, пiдприємство аналiзує iсторичнi данi з ймовiрностi банкрутства, термiнiв вiдшкодування, сум
понесених збиткiв, i коригує їх з урахуванням поточних економiчних та договiрних умов.
В результатi фактичнi збитки можливо виявляться бiльше або менше тих, котрих можна було б очiкувати виходячи з iсторичних
тенденцiй.
Визнання та списання фiнансових активiв
Пiдприємство списує фiнансовий актив з облiку тiльки у випадку припинення прав на грошовi потоки за вiдповiдним договором,
або у випадку передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. Якщо пiдприємство не передає,
але в той же час не зберiгає основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i продовжує контролювати переданий актив, то воно
продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язаному з ним зобов'язаннi в сумi передбачуваного вiдшкодування.
Якщо пiдприємство зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує
враховувати даний фiнансовий актив.

Непохiднi фiнансовi зобов'язання
Пiдприємство вiдображає фiнансовi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан в момент виникнення вiдповiдних контрактних
зобов'язань.
Фiнансовi зобов'язання спочатку враховуються по собiвартостi на дату здiйснення угоди, що дорiвнює справедливої вартостi
отриманого вiдшкодування, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з угодою.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання враховуються по амортизованiй собiвартостi (якщо термiн погашення такої
заборгованостi бiльше 12 календарних мiсяцiв). Амортизована собiвартiсть фiнансового зобов'язання - це вартiсть зобов'язання,
визначена при первiсному визнаннi, за винятком виплат основної суми боргу, плюс або мiнус нарахована амортизацiя по рiзницi
мiж первiсною вартiстю i вартiстю на момент погашення зобов'язання.
Зобов'язання, контрактний термiн погашення яких на дату визнання та/або на дату складання звiтностi становить менше 12
календарних мiсяцiв, визначаються як поточнi. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Пiдприємство має наступнi непохiднi фiнансовi зобов'язання: довгостроковi зобов'язання (фiнансова допомога, отриману вiд
юридичних осiб), кредиторську заборгованiсть по торгiвельних i iнших операцiях.
Пiдприємство списує фiнансовi зобов'язання з облiку тiльки у випадку виконання, скасування або закiнчення термiну
зобов'язань.
Зменшення корисностi матерiальних активiв
Пiдприємство проводить перевiрку вартостi своїх матерiальних активiв на предмет знецiнення на кожну звiтну дату, щоб
визначити, чи iснують iндикатори, що свiдчать про їхнє знецiнення.

У випадку виявлення таких ознак розраховується вартiсть, що вiдшкодовується вiдповiдного активу з метою визначення розмiру
збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вартiсть, яка вiдшкодовується, окремого активу,
пiдприємство оцiнює вартiсть одиницi, що вiдшкодовується, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив.
При можливостi застосування об'рунтованої та послiдовної основи для розподiлу, вартiсть активiв пiдприємство розподiляється
на конкретнi одиницi або найменшi групи одиниць, що генерують грошовi потоки. Вартiсть, що вiдшкодовується визначається як
найбiльше з двох значень: справедлива вартiсть за винятком витрат на продаж або вартiсть активу у використаннi. При
визначеннi вартостi активу у використаннi прогнознi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з використанням ставок
дисконтування до оподатковування, що вiдображають поточну ринкову вартiсть грошей i ризикiв, що вiдносяться до активу.
Якщо вартiсть будь-якого активу, що вiдшкодовується, (або одиницi, що генерує грошовi потоки) виявляється нижче його
балансової вартостi, балансова вартiсть цього активу (або одиницi, що генерує грошовi потоки) зменшується до розмiру його
вартостi, що вiдшкодовується. Збитки вiд знецiнення вiдразу ж визнаються у звiтi сукупний дохiд.
На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть ознак того, що збиток вiд знецiнення основних засобiв, вiдображений в
попереднi перiоди, бiльш не має мiсця або змiнився убiк його зменшення. У тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом
сторнується, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його
вартостi, що вiдшкодовується, однак таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, що
була б визначено, якби по цьому активi (генеруючiй одиницi) не був врахований збиток вiд знецiнення в попереднi роки.
Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображають в звiтi про сукупний дохiд.
Нематерiальнi активи
Облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". В кiнцi року пiдприємство
трансформує данi щодо нематерiальних активiв та вiдображає їх в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 38 "Нематерiальнi активи".
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю
придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення.
Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв використовується прямолiнiйний метод. Очiкуванi термiни корисного
використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках
вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Базою оцiнки для визнання балансової вартостi нематерiальних активiв згiдно з МСБО є модель собiвартостi.
Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю
придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення.
Нематерiальнi активи списуються при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується
економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i
балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Основнi засоби
Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для
адмiнiстративних цiлей;
б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.
Iдентифiкованi об'єкти основних засобiв об'єднуються у класи. Клас основних засобiв - це група основних засобiв,
однакових за характером i способом використання в дiяльностi пiдприємства. В бухгалтерському облiку формуються наступнi
класи:
- Земельнi дiлянки
- Будинки та споруди.
- Машини та обладнання.
- Автомобiлi.
- Меблi та приладдя.
- Оiсне обладнання.
Згiдно облiкової полiтики, прийнятої на пiдприємствi, облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби".
В кiнцi року пiдприємство трансформує данi щодо основних засобiв та нематерiальних активiв та вiдображає їх в фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби".
При первiсному визнанi основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення
активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Первiсна
вартiсть не включає витрати по позиках, залучених для фiнансування придбання та будiвництва квалiфiкацiйних активiв.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної
експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не
вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому
вони були понесенi.
Витрати на добудову та дообладнання об'єкта основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу збiльшують
балансову вартiсть вiдповiдного об'єкта.
Балансова вартiсть об'єкта основних засобiв збiльшується на собiвартiсть нової (замiнюваної) частини такого об'єкта, коли
понесенi витрати задовольняють критерiям їх визнання. Балансова вартiсть тих частин, що замiнюються, припиняються
визнаватися у балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв.
Базою оцiнки для визнання балансової вартостi об'єктiв основних засобiв згiдно з МСБО є їх собiвартiсть мiнус будь-яка
накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке
засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере
до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися
данi активи. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство
зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування

активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток вiд зменшення
корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо
змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв використовується прямолiнiйний метод, який згiдно
облiкової полiтики пiдприємства, враховує строк корисного використання активу для кожного активу конкретно, або для групи
подiбних активiв.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного
фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна
облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця
мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
Незавершене будiвництво мiстить у собi витрати, пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, а також частку в накладних
витратах, безпосередньо пов'язану з цим будiвництвом. Амортизацiя таких активiв починається з моменту введення їх в
експлуатацiю тим же способом, що i для iнших об'єктiв основних засобiв. Пiдприємство регулярно здiйснює перевiрку
балансової вартостi незавершеного будiвництва для того, щоб визначити, чи iснують ознаки знецiнення вартостi об'єктiв
незавершеного будiвництва.
Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом зiставлення отриманого доходу з балансовою вартiстю
вiдповiдних активiв i вiдображають в звiтi про прибутки i збитки.
Амортизацiя
Земля й об'єкти незавершеного будiвництва не амортизуються.
Амортизацiя iнших категорiй основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом щодо їх собiвартостi до лiквiдацiйної
вартостi протягом термiну їхнього корисного використання.
Для визначених класiв основних засобiв використовуються такi строки корисної експлуатацiї:
Клас
Строки корисної експлуатацiї
Земельнi дiлянки Без строку
Будинки та споруди
20 рокiв
Машини та обладнання
5 рокiв
Автомобiлi
5 рокiв
Меблi та приладдя
4-12 рокiв
офiсне обладнання
2-12 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть активу прирiвнюється до нуля в тому випадку, якщо очiкується використовувати об'єкт до закiнчення його
фiзичного термiну служби i можливi в результатi лiквiдацiї вiдходи не мають вартостi.
Термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв i методи розрахунку їх амортизацiї аналiзуються i при необхiдностi
коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
Запаси
Запасами визнаються активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу - товари;
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу - незавершене виробництво та готова продукцiя;
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг сировина, покупнi матерiали, комплектуючi та iншi подiбнi запаси.
Собiвартiсть запасiв включає:
- всi витрати на придбання, що складаються з цiни придбання, ввiзного мито та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом
вiдшкодовуються iз бюджету), а також витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат,
безпосередньо пов'язаних з придбанням. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi
витрат на придбання.
- витрати на переробку, що складаються з витрат, прямо пов'язаних з об'єктами виробництва - прямi витрати (з сировини,
матерiалiв, комплектуючих, оплати працi виробничого персоналу та iнших прямих витрат). Вони також включають
систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову
продукцiю. Розподiл постiйних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язанi з переробкою, базується на нормальнiй
потужностi виробничого устаткування.
- та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiстю (вартiстю придбання/виробництва) або чистою
вартiстю реалiзацiї.
Чиста можлива цiна реалiзацiї являє собою розраховану цiну продажу, встановлювану в ходi звичайної дiяльностi, зменшену на
розрахованi витрати, необхiднi для пiдготовки i здiйснення продажу активу.
З метою приведення оцiнки запасiв до чистої вартостi їх реалiзацiї створюється резерв по застарiлим i запасам, якi
повiльно обертаються. Оцiнена сумирезерву по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються, включається в звiт про доходи
та витрати до складу собiвартостi.
Запаси вiдображаються у звiтностi вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". Запаси в фiнансовiй звiтностi враховуються за найменшою з
двох величин: фактичною собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї. При передачi запасiв у виробництво, для продажу або
iншому вибуттi для оцiнки використовується метод ФIФО.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Ведення касових операцiй на Пiдприємствi здiйснюється в цiлому вiдповiдно до Положення "Про ведення касових
операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637 iз змiнами та
доповненнями.

Банкiвськi операцiї на Пiдприємствi здiйснюються вiдповiдно до Iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй
валютi", затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004 р. за № 22, з урахуванням змiн та доповнень.
Грошовi кошти та їх еквiваленти, що вираженi в гривнях та iноземнiй валютi, включать у себе грошовi кошти в банках i в касi.
Негрошовi розрахунки
Операцiї купiвлi-продажу, розрахунки по яких планується здiйснити за допомогою взаємозалiкiв або iнших негрошових
розрахункiв, визнаються на пiдставi розрахунку справедливої вартостi тих активiв, що будуть отриманi або поставленi в
результатi негрошових розрахункiв. Справедлива вартiсть визначається на основi вiдкритої ринкової iнформацiї.
Негрошовi операцiї виключенi iз звiту про рух грошових коштiв, i тому роздiли звiту по iнвестицiйнiй, фiнансовiй дiяльностi, а
також пiдсумки показникiв по операцiйнiй дiяльностi вiдображають фактичнi потоки грошових коштiв.
Акцiонерний капiтал
Статутний капiтал
Звичайнi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати на оплату послуг третiм сторонам, безпосередньо пов'язанi з випуском нових
акцiй вiдображають у складi капiталу як зменшення суми, отриманої в результатi даної емiсiї. Перевищення справедливої
вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображають як додатковий капiтал.
Дивiденди
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вiднiмаються iз суми капiталу на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо вони були
оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається в звiтностi, якщо вони були нарахованi до звiтної
дати, а також оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi.
Дохiд
Продаж товарiв
Визнання доходiв та витрат в фiнансовiй звiтностi пiдприємства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх доходiв
та витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi та
МСФЗ. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють
собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних
повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть
("ПДВ").
Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
компанiя передала покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товарами;
компанiя бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює
проданi товари;
сума доходiв може бути достовiрно визначена;
iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що
економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть пiдприємству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть
бути достовiрно визначенi.
Дохiд визнається одночасно iз виникненням права на його одержання, що звичайно вiдбувається пiсля вiдвантаження i
переходу до покупця прав власностi i ризикiв вiд псування i втрат продукцiї, при наявностi високої iмовiрностi фактичного
одержання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. Момент
переходу ризикiв i права власностi визначається за умовами контракту.
У випадку реалiзацiї товарiв або послуг в обмiн на iншi товари або послуги дохiд вiдображається за справедливою
вартiстю отриманих товарiв або послуг, яка коригується на суму перерахованих коштiв або їхнiх еквiвалентiв.
Якщо справедлива вартiсть отриманих товарiв або послуг не може бути визначена з достатнiм ступенем точностi, дохiд
вiдображається за справедливою вартiстю переданих товарiв або наданих послуг, яка коригується на суму перерахованих
коштiв або їхнiх еквiвалентiв.
Договори на надання послуг
Дохiд вiд надання послуг визнається тодi, коли пiдприємство отримує пiдтвердження з боку замовника щодо оплати вартостi
послуг. Витрати, пов'язанi з наданням послуг, визнаються в звiтi про сукупнi доходи в перiодi їх виникнення.
Вiдсотки
Вiдсотки вiдображають з використанням методу ефективної процентної ставки.
Фiнансовi доходи i витрати
Фiнансовi доходи i витрати включають вiдсотки до сплати по кредитах i позикам, вiдсотки до одержання вiд фiнансових
вкладень, а також збитки вiд знецiнення i результат вiд вибуття фiнансових вкладень, що є для продажу.
Усi витрати, пов'язанi з позиковими коштами, списуються на фiнансовi результати з застосуванням методу ефективного
вiдсотка, за винятком тих витрат, що пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом квалiфiкованих активiв i якi
вiдносяться на їхню собiвартiсть.
Процентний дохiд вiдображають в складi прибутку в мiру його одержання, обчисленого за методом ефективного вiдсотка
прибутковостi активу.
Податок на прибуток
Податок на прибуток за звiтний перiод включає поточний i вiдкладений податок на прибуток.
Поточний податок на прибуток

Поточний податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, що дiють або набрали
чинностi на кiнець звiтного перiоду. Витрати/(вiдшкодування) з податку на прибуток включають поточнi i вiдкладений податки i
визнаються в консолiдованому звiтi про сукупний дохiд за рiк, якщо тiльки вони не вiдображаються у складi iншого сукупного
доходу або безпосередньо в складi капiталу, оскiльки вiдносяться до операцiй, якi вiдображаються у складi iншого сукупного
доходу або безпосередньо в складi капiталу в тому же або в якому-небудь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок являє собою суму, що передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету у вiдношеннi оподатковуваного
прибутку або збитку за звiтний та попереднiй перiоди. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображають у складi
операцiйних витрат.
Вiдкладений податок на прибуток
Вiдкладений податок на прибуток розраховується балансовим методом у частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового
збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй
звiтностi. Балансова сума вiдкладеного податку розраховується по податкових ставках, що дiють або набрали чинностi на кiнець
звiтного перiоду, i застосування яких очiкується в перiод погашення тимчасових рiзниць або використання перенесених на
майбутнi перiоди податкових збиткiв.
Вiдкладенi податковi активи у вiдношеннi тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i перенесених на майбутнi перiоди
податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть одержання у майбутньому оподатковуваного
прибутку, який бути зменшений на суму таких вiдрахувань.
Прибуток/збиток на акцiю.
Базовий прибуток/збиток на акцiю визначається шляхом розподiлу суми прибутку/збитку, що припадає на частку акцiонерiв, на
середньозважене число звичайних акцiй, що знаходилися в обiгу протягом звiтного перiоду. Розбавлений прибуток на акцiю
визначається шляхом коригування прибутку або збитку, що припадає на акцiонерiв, i середньозваженої кiлькостi звичайних акцiй
в обiгу з урахуванням передбачуваної конвертацiї всiх розбавляючих потенцiйних звичайних акцiй у звичайнi акцiї.
Протягом звiтного перiоду привiлейованих акцiй в обiгу не було.
Виплати працiвникам
Заробiтна плата спiвробiтникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається як витрати у звiтi про
сукупний дохiд. При визначеннi розмiру зобов'язання щодо короткострокових винагород працiвникам дисконтування не
застосовуються, а вiдповiднi витрати визнаються щодо фактичного виконання працiвниками своїх трудових обов'язкiв.
Пiдприємство здiйснює виплати соцiального характеру спiвробiтникам, що передбаченi умовами наказiв та iншими внутрiшнiми
розпорядчими документами, що регламентують оплату працi на пiдприємствi (премiї, матерiальна допомога, одноразовi
допомоги на навчання, медичне обслуговування та iншi). Такi витрати вiдносяться до видаткiв у мiру їх виникнення i
вiдображаються у консолiдовано звiтi про сукупний дохiд у складi вiдповiдних статей витрат в залежностi вiд функцiй, якi
виконують працiвники.
Формування забезпечення на оплату премiй та бонусiв здiйснюється у вiдповiдностi до умов, якi визначаються умовами наказiв
та iншими внутрiшнiми розпорядчими документами, що регламентують оплату працi на пiдприємствi.
Забезпечення на оплату премiй та бонус визнаються зобов'язанням за наявностi таких умов:
а) офiцiйнi умови програми мiстять формулу визначення суми виплати;
б) пiдприємство визначає суми, якi пiдлягають сплатi до того, як фiнансову звiтнiсть буде затверджено, або
в) минула практика пiдприємства чiтко вказує на суму його конструктивного зобов'язання.
Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi не передбачалося виплат будь-яких премiй чи бонусiв, якi б вимагали
необхiднiсть визнання зобов'язань щодо забезпечення виплат по вiдповiдних програмах.
По програмах з визначеним внеском пiдприємство визнає зобов'язання та витрати у сумi єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на користь працiвникiв (ЄСВ). ЄСВ розраховується шляхом застосування
до суми загальної рiчної заробiтної плати кожного працiвника ставки в розмiрi 22%. При цьому зобов'язання оцiнюється на
недисконтованiй основi пiсля вирахування вже сплаченої суми. Якщо сплачена сума перевищує недисконтована суму виплат, то
сума такого перевищення вiдображається в активi балансу як витрати майбутнiх перiодiв, якщо авансом сплачена сума
призведе до зменшення майбутнiх платежiв, або буде повернута у.
По програмах з визначеною виплатою пiдприємство визнає зобов'язання таким чином: теперiшня вартiсть зобов'язання
на дату складання звiтностi плюс (мiнус) невизнанi актуарнi прибутки (збитки) мiнус невизнана вартiсть ранiше наданих послуг
мiнус справедлива вартiсть активiв програми на дату складання звiтностi.
Оренда
Визначення того, що домовленiсть являє собою або мiстить умови оренди, засновано на змiстi домовленостi на дату
початку термiну оренди, тобто чи залежить виконання договору вiд використання визначеного активу або активiв, або договiр
надає право на використання такого активу.
Оренда класифiкується як:
- фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння;
- операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.
Фiнансова оренда
Оренда класифiкується як фiнансова при наявностi хоча б однiєю з умов:
а) оренда передає орендаревi право власностi на актив наприкiнцi строку оренди;
б) орендар має право вибору придбати актив за цiною, що, як очiкується, буде значно нижчою за справедливу вартiсть на дату,
коли вибiр може бути здiйснений, i достатньою для об'рунтованої впевненостi на початку оренди в тому, що вибiр буде
здiйснено;
в) строк оренди становить бiльшу частину строку економiчної експлуатацiї активу, навiть якщо право власностi не передається;
г) на початку оренди теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв дорiвнює принаймнi в основному всiй справедливiй
вартостi орендованого активу;
') орендованi активи мають такий особливий характер, що тiльки орендар може використовувати їх, не здiйснюючи значних
модифiкацiй.

Протягом звiтного перiоду пiдприємство не укладала договорiв, якi мiстять умови фiнансової оренди.
Операцiйна оренда
У випадках, коли пiдприємство є орендарем за договором оренди, що не передбачає перехiд вiд орендодавця до
пiдприємства в основному всiх ризикiв i винагород, що виникають iз права власностi, загальна сума орендних платежiв
вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом усього термiну оренди.
У випадках, коли за договором оренди не передбачено перехiд до орендаря в основному всiх ризикiв i винагород, що
виникають iз права власностi, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на доходи рiвномiрно протягом усього термiну
оренди.
Протягом звiтного перiоду пiдприємство не укладала договори операцiйної оренди.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для застосування у рiчних перiодах, якi
починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Товариство не застосовувало цi стандарти та тлумачення до початку їх
обов'язкового застосування:
4. Примiтки до Форми №1 "Баланс"
4.1.
Примiтки до статтi "Нематерiальнi активи":
Нематерiальнi активи станом на 31.12.2019 року складають:
По залишковiй вартостi на суму 1523,0 тис.грн.
Накопичена амортизацiя
568,0 тис.грн.
Первiсна вартiсть становить
2091,0 тис.грн.
Пiдприємство має наступнi нематерiальнi активи: права користування природними ресурсами - 2030,0 тис.грн. (проектнопошуковi роботи по дiлянцi "Кам'яна" Янцiвського родовища; спецiальнi дозволи).
За 2019 рiк нарахована амортизацiя нематерiальних активiв в сумi 108 тис.грн.
4.2. Примiтки до статтi "Основнi засоби"
22.03.2012 року ТОВ "Центр Консалтiнгу" (м. Київ) проведена переоцiнка основних засобiв - земельної дiлянки, будiвель та
споруд, машин та обладнання. Переоцiнено майже 80% балансової вартостi основних засобiв.
Крiм того, у 2019 роцi вiдбувся наступний рух основних засобiв: придбано та введено в експлуатацiю основнi засоби вартiстю
133 тис.грн. Збiльшення первiсної вартостi за рахунок ремонтiв та полiпшення основних засобiв становило 3 663 тис.грн.
Вибуття основних засобiв по групi "Машини та обладнання" в 2019 роцi склало 1158,5 тис.грн., знос по основним засобам, що
вибули - 1124,3 тис.грн.
По статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" на 31.12.2019р. облiковувались будiвлi цеху пам'ятникiв, якi ще не введенi в
експлуатацiю загальною вартiстю 68,0 тис. грн. та опори на 14,0тис.грн У балансi за МСФЗ ця сума включена до вiдповiдних груп
основних засобiв.
ПАТ "Янцiвський гранiтний кар'єр" володiє наступними групами основних засобiв на 31.12.2019 (тис.грн):
Назва Первiсна вартiсть Знос
Залишкова вартiсть
Строки корисної експлуатацiї
Земельнi дiлянки 2906
2906
Без строку
Будинки та споруди
32587 18262 14325 20 рокiв
Машини та обладнання
137178 123037 14141 5 рокiв
Автомобiлi
4614
2408
2206
5 рокiв
Меблi та приладдя
282
214
68
4-12 рокiв
Офiсне обладнання
123
77
46
2-12 рокiв
Разом 177690 143998 33692
За 2019 рiк нарахована амортизацiя основних засобiв в сумi 3 606 тис.грн.
Змiни фiнансової звiтностi згiдно трансформацiї станом на 31.12.2019р.:
в 2019 роцi збiльшено амортизацiю основних засобiв за рахунок проведених ранiше дооцiнок на 278 тис.грн;
було проведено перекласифiкацiю статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" в статтю "Основнi засоби" загальною
вартiстю 81,0 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2019р. становить 33 692 тис.грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiї ПАТ не має.
4.3. Примiтки до рядкiв 1100 "Запаси", 1101 "Виробничi запаси", 1102 "Незавершене виробництво", 1103 "Готова продукцiя", 1104
"Товари" Балансу.
Всi запаси вiдповiдають критерiям визнання. Запасiв в заставi немає.
Станом на 31.12.2019 року пiдприємство має запаси в сумi 16754,0 тис.грн.
В тому числi:
o
виробничi запаси -5758,0 тис.грн., якi складаються з сировини - 55,0 тис.грн.; купiвельних напiвфабрикатiв та
комплектуючих виробiв - 1,0 тис.грн.; палива - 2214,0 тис.грн.; тари i тарних матерiалiв - 1,0 тис.грн.; будiвельних матерiалiв 113,0 тис.грн.; матерiалiв, переданих в переробку - 53,0 тис.грн.; запасних частин - 2444,0 тис.грн.; iнших матерiалiв - 16,0
тис.грн.; малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 861,0 тис.грн.;
o
напiвфабрикати - 4994,0 тис.грн.
o
готова продукцiя - 5996,0 тис.грн.
o
товари - 6,0 тис.грн.
На кiнець року невизнаних активiв немає.
4.4. Примiтки до рядка 1125 "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" та рядка 1130 "Дебiторська
заборгованiсть за виданими авансами" Балансу.
Станом на 31.12.2019 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги склала 4559,0 тис.грн.

На дату балансу дебiторська заборгованiсть за авансами виданими склала 2747,0 тис.грн. та представляє собою передплату
постачальникам.
Серед заборгованостi немає такої заборгованостi, яку керiвництво вважало би безнадiйною.
4.5. Примiтки до рядка 1135 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" :
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом станом на дату балансу складає 10,0 тис.грн., в тому числi: з ПДВ - 5,0
тис.грн., з податку на прибуток - 5 тис.грн.
4.6. Примiтки до рядка 1155 Балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть".
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2019 склала 4710,0 тис.грн.: розрахунки з пiдзвiтними особами - 376 тис.грн.;
розрахунки з iншими дебiторами - 3953 тис.грн.; та витрати майбутнiх перiодiв (за П(С)БО) на загальну суму 381 тис.грн., якi
згiдно вимог МСФЗ було перекласифiковано як iншу поточну дебiторську заборгованiсть.
4.7. Примiтки до рядка 1165 Балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти"
Грошовi кошти включають грошовi кошти в касi та на рахунках у банках. ПАТ веде розрахунки за допомогою валютних та
гривневих рахункiв. Грошi на депозитних рахунках вiдсутнi.
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2019 року складають - 13,0 тис. грн., у т.ч. на поточному рахунку - 12,0
тис.грн., в касi пiдприємства - 1,0 тис.грн. Грошей на депозитних рахунках немає.
4.8 .Примiтки до рядка 1190 Балансу "Iншi оборотнi активи".
Iншi оборотнi активи складають на дату балансу 1349,0 тис.грн. i представляють дебетове сальдо по податковим зобов'язанням
з ПДВ в сумi 1121,0 тис.грн. та податковому кредиту з ПДВ - 228,0 тис.грн.
4.9. Примiтки до рядка 1400 Балансу "Зареєстрований капiтал"
Статутний капiтал протягом року не змiнювався.
Розмiр статутного капiталу станом на 31 грудня 2019 року:
заявлений - 57 070 грн.;
оплачений - 57 070 грн.
Склад та структура статутного капiталу:
кiлькiсть акцiй - 5 707 000 шт.;
види акцiй - простi iменнi;
номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 0,01 грн.;
форма iснування - бездокументарна.
Остання редакцiя статуту, зареєстрована 09.04.13р. Вiльнянською державною районною адмiнiстрацiєю Запорiзької областi
номер запису 10831050021000334. Статут перереєстровано вiдповiдно до вимог законодавства: змiненi деякi термiни, що
використовуються та додано новий вид дiяльностi (п. 2.2.8. Статуту - Здiйснення бурових, та вибухових робiт).
Емiсiї акцiй не було.
Випуск нових акцiй за грошовi кошти на протязi 2019 року - не було.
Анульованi на протязi 2019 року акцiї - вiдсутнi.
Реєстр та збереження цiнних паперiв Пiдприємства ведеться:
Депозитарiй: ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", код за ЄДРПОУ 30370711. Адреса: 04071, м. Київ, вул. Нижнiй вал, буд.
17/8. Дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйснює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України",
не є лiцензiйною.
Депозитарна установа: ТОВ ""Мiжгалузевий депозитарний центр", код за ЄДРПОУ 35477315. Адреса: 61145, м. Харкiв, вул.
Космiчна, буд.26. Лiцензiя АЕ 286587, видана НКЦПФР 08.10.2013 року.
Вiдкритої пiдписки, емiсiї та анулювання випуску цiнних паперiв за перiод перевiрки не було. На дату здiйснення аудиторської
перевiрки змiни до статуту в органах державної адмiнiстрацiї не зареєстрованi.
4.10. Примiтки до рядка 1410 Балансу "Додатковий капiтал"
За звiтний перiод реалiзацiя випущених акцiй не проводилась.
Станом на 31.12.2019 року капiтал у дооцiнках не змiнився i складає 38 959,0 тис.грн., у тому числi - дооцiнка активiв, що
проведена у 2012 роцi - 36 314,0 тис.грн., iнший додатковий капiтал - 2 831,0 тис.грн.
4.11. Примiтки до рядка 1415 Балансу "Резервний капiтал"
Резервний капiтал на пiдприємствi створюється за рахунок нерозподiленого прибутку згiдно з дiючим законодавством та
засновницькими документами. Станом на 31.12.2019 року резервний капiтал не змiнився i складає 99,0 тис.грн.
4.12. Примiтки до рядка 1420 Балансу "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)"
За звiтний перiод отримано збиток в сумi 5 163,0 тис.грн.
Вiдповiдно, нерозподiлений збиток в балансi станом на 31.12.2019 року склав 59637 тис.грн., що на 1592 тис.грн. бiльше нiж на
початок року.
4.13. Примiтки до рядка 1615 Балансу "Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
Кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.2019 року складає 22649 тис.грн.
4.14. Примiтки до статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками": рядки 1620 "з бюджетом", 1625 "зi страхування" 1630 "з оплати
працi", 1635 "з одержаних авансiв" Балансу
Поточна кредиторська заборгованiсть на 31.12.2019 року складає:
"
з бюджетом - 7090 тис.грн., в тому числi по ПДФО - 5935 тис.грн., по платi за користування надрами - 881тис.грн., по
iншим податкам - 274 тис.грн.;

"
"
"

зi страхування - 6065 тис.грн.;
з оплати працi - 1025 тис.грн.
за одержаними авансами - 1941 тис.грн.

4.15. Примiтки до рядка 1690 Балансу "Iншi поточнi зобов'язання".
Iншi поточнi зобов'язання на 31.12.2019 становлять 47109 тис.грн.: 2487 тис. грн - розрахунки iз покупцями; 1164 тис.грн. податковий кредит з ПДВ; 43458 тис.грн. - розрахунки з iншими кредиторами.
5.
Примiтки до Форми №2 "Звiт про фiнансовi результати"
5.1. Примiтки до рядка 2000 Звiту "Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту
За 2019 рiк пiдприємство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у сумi 62330 тис.грн., у т.ч.:
o
реалiзацiї готової продукцiї у сумi 61678 тис.грн. (без ПДВ);
o
реалiзацiї послуг у сумi 412 тис.грн. (без ПДВ);
o
реалiзацiї товарiв - 240 тис.грн.
5.2. Примiтки до рядка 2050 Звiту "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту
За результатами 2019 року собiвартiсть реалiзованих продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 38 954,0 тис. грн.
5.3. Примiтки до рядка 2120 Звiту "Iншi операцiйнi доходи"
В 2019 роцi пiдприємство отримало iншi операцiйнi доходи у сумi 1236 тис.грн.
Вони представляють собою дохiд отриманий вiд:
o
реалiзацiї оборотних активiв - 695 тис.грн.
o
дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 486 тис.грн.
o
операцiйної оренди активiв - 38.грн.;
o
iншi доходи - 17 тис.грн.
5.4. Примiтки до рядка 2130 Звiту "Адмiнiстративнi витрати" Звiту
За результатами 2019 року адмiнiстративнi витрати складають 5757 тис. грн., у т.ч.:
o
матерiальнi витрати - 496 тис. грн.;
o
витрати на заробiтну плату - 3118 тис. грн.;
o
вiдрахування iз заробiтної плати на соцiальнi заходи - 663 тис. грн.;
o
амортизацiя - 45 тис. грн.;
o
iншi операцiйнi витрати - 1435 тис. грн. (в т.ч. послуги зв'язку, електроенергiя, транспортно-експедицiйнi послуги,
ведення реєстру акцiонерiв, нотарiальнi послуги, страхування майна, витрати на вiдрядження, розрахунково - касове
обслуговування, тощо).
5.5. Примiтки до рядка 2150 Звiту "Витрати на збут" Звiту
За результатами 2019 року витрати на збут складають 10152 тис.грн. у т.ч.:
o
матерiальнi витрати - 4492 тис. грн.;
o
витрати на заробiтну плату - 733 тис. грн.;
o
вiдрахування iз заробiтної плати на соцiальнi заходи - 162 тис. грн.;
o
амортизацiя - 229 тис. грн.;
o
iншi операцiйнi витрати - 4536 тис. грн. (транспортно - експедицiйнi послуги стороннiх органiзацiй, електроенергiя,
тощо).
5.6. Примiтки до рядка 2180 Звiту "Iншi операцiйнi витрати"
Iншi операцiйнi витрати на 31.12.2019 становлять 10 059 тис.грн та включають у себе:
o
собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 190 тис. грн.;
o
визнанi штрафи, пенi, неустойки - 589 тис.грн.;
o
втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 4 тис.грн.
o
iншi операцiйнi витрати - 9276 тис.грн., у т.ч. вiдшкодування ПФУ витрат на виплату й доставку пенсiй, назначених по
ст. 13 ЗУ "Про пенсiйне забезпечення"; суми нарахованих податкiв i зборiв, установлених ПКУ; амортизацiя необоротних активiв,
переданих в оперативну оренду; полiпшення й ремонт необоротних активiв, переданих в оперативну оренду, тощо.
6.
Примiтки до Форми №3 "Звiт про рух грошових коштiв"
Загальнi надходження грошових коштiв в 2019 роцi склали 86 979 тис.грн., в тому числi:
рядок 3000 Звiту "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" - надходження вiд продажу продукцiї
власного виробництва, товарiв та наданих послуг - 85 509 тис.грн.;
рядок 3010 Звiту "Цiльове фiнансування" - надходження лiкарняних - 52,0 тис.грн.;
рядок 3020 Звiту "Надходження вiд повернення авансiв" в сумi 109 тис. грн. - повернення авансiв постачальниками;
рядок 3095 Звiту "Iншi надходження" в сумi 1 309 тис. грн. - iншi надходження грошових коштiв).
Загальнi витрачання грошових коштiв в 2019 роцi склали 83 993 тис.грн., в тому числi:
рядок 3100 Звiту "Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг)" в сумi 54770 тис.грн. - грошовi кошти, сплаченi
постачальникам за ТМЦ та наданi послуги;
рядок 3105 Звiту "Витрачання на оплату працiвникам" в сумi 12067 тис. грн.- витраченi грошовi кошти на виплату
заробiтної плати працiвникам;
рядок 3110 Звiту "Вiдрахувань на соцiальнi заходи" в сумi 3066 тис. грн.- витраченi грошовi кошти на оплату єдиного
соцiального внеску iз заробiтної плати працiвникiв;

рядок 3115 Звiту "Зобов'язань з податкiв i зборiв" в сумi 8710 тис. грн. - витрачання на податкiв i зборiв в тому числi:
по податку на додану вартiсть - 3711 тис.грн., ПДФО - 1639 тис.грн., по податку на прибуток - 241 тис.грн.; по платi за оренду
землi - 282 тис.грн., по земельному податку - 18 тис.грн., по платi за користування надрами - 2486 тис.грн., по вiйськовому збору
- 315 тис.грн.; iнших податкiв та зборiв - 18 тис. грн.;
рядок 3140 Звiту "Витрачання на оплату повернення авансiв" в сумi 185 тис. грн. - суми попередньої оплати та
авансових платежiв, яку пiдприємство повернуло покупцям i замовникам;
рядок 3190 Звiту "Iншi витрачання" в сумi 5195 тис. грн. - сума використаних грошових коштiв на iншi напрями
операцiйної дiяльностi (фiнансову допомогу; розрахунково - касове обслуговування; вiдсотки з продажу валюти; суми виданi пiд
звiт та iншi витрати);
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi позитивний i склав 2986 тис. грн.
Рядок 3260 Звiту "Витрачання на придбання необоротних активiв" склав 3163 - витрати на придбання основних засобiв.
Вiдповiдно Рядок 3295 Звiту "Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi" - вiд'ємний та складає 3163 тис.грн.
Рядок 3400 Звiту "Чистий рух коштiв за звiтний перiод" - вiд'ємний та складає 177 тис.грн. Залишок грошових коштiв на кiнець
року склав 13 тис.грн.
7.
Примiтки до Форми №4 "Звiт про власний капiтал"
5.1. Примiтки до рядка 4100 Звiту "Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод"
За звiтний перiод ПАТ "Янцiвський гранiтний кар'єр" отримав збиток в сумi 1592,0 тис.грн.
5.2. Примiтки до рядка 4111 Звiту "Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв"
Станом на 31.12.2019 року власний капiтал склав "-" 20 522 тис.грн. Зменшення власного капiталу в 2019 роцi вiдбулось за
рахунок отриманих збиткiв в сумi 1592 тис.грн.
8. Умовнi зобов'язання та активи
Станом на 31.12.2019 року умовнi зобов'язання вiдсутнi.
Судовi позови: Проти Пiдприємства поданi судовi позови. Проте керiвництво вважає, що Пiдприємство не понесе iстотних
збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися.
Оподаткування: Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi
дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному
середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть
сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Товариство
змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових
iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. Податковi звiти можуть переглядатися
вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище: Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi
впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд
спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу
Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв
Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.
Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть та дiлову активнiсть товариства, є в першу чергу непослiдовнiсть втiлення
в життя економiчної полiтики, недосконалiсть законодавчої та нормативної бази, iнфляцiйнi процеси, нестабiльнiсть податкового
законодавства та його навантаження, низький рiвень платоспроможностi споживачiв продукцiї пiдприємства, складностi пошуку
нових та розширення старих ринкiв збуту, що не дає змоги планувати дiяльнiсть товариства на перспективу. Ступiнь залежностi
вiд законодавчих або економiчних обмежень Товариством не вивчена.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також
повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу пiдприємства в нинiшнiх умовах.
Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi пiдприємства i фiнансове
становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв - Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi
України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не
зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. Ступiнь повернення цих
активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними
країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi
Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий
резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається
наступним чином:
a) справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань зi стандартними умовами, що торгуються на активних лiквiдних
ринках, визначається у вiдповiдностi з ринковими котируваннями (включаючи векселi, що котируються на органiзованому ринку,
якi погашаються, незабезпеченi i безстроковi облiгацiї);
б). справедлива вартiсть iнших фiнансових активiв та зобов'язань (виключаючи описанi вище) визначається вiдповiдно до
загальноприйнятих моделей розрахунку вартостi на основi аналiзу дисконтованих грошових потокiв з використанням цiн за
поточними ринковими операцiями. На думку Керiвництва пiдприємства, балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань
пiдприємства, яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi, приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Управлiння ризиками
Управлiння ризиком капiталу
Пiдприємство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної
максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво пiдприємства
регулярно переглядає структуру свого капiталу. На основi результатiв такого перегляду пiдприємство вживає заходiв для
збалансування загальної структури капiталу шляхом отримання нових кредитiв або погашення iснуючої заборгованостi.

Структура капiталу
Структура капiталу пiдприємства складається iз заборгованостi, яка включає кредиторську заборгованiсть, iнформацiя про яку
розкривається в п.4.13, 4.14, 4.15, 4.16, а також капiталу, що належить акцiонерам, який складається з випущеного капiталу i
нерозподiленого прибутку.
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв
Основнi фiнансовi зобов'язання пiдприємства включають довгостроковi зобов'язання (фiнансову допомогу, отриману вiд
юридичних осiб), торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть, а також iншi поточнi фiнансовi зобов'язання. Основною
метою даних фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство має
рiзнi фiнансовi активи, такi як торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, а також грошовi кошти.
Станом на 31 грудня фiнансовi iнструменти пiдприємства були представленi таким чином:
Фiнансовi активи
тис.грн.
Фiнансовi активи Рядок балансу 31.12.2018
31.12.2019
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125
16 232
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
1160
0
0
Грошовi кошти та еквiваленти
1165
190
13
Всього фiнансових активiв х
16 422 4 572

4 559

Фiнансовi зобов'язання
тис.грн.
Фiнансовi зобов'язання
Рядок балансу 31.12.2018
31.12.2019
Iншi довгостроковi зобов'язання
1515
42 002 0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1615
28 311 22 649
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
1620
5 368 7 090
Кредиторська заборгованiсть зi страхування 1625
8 423 6 065
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 1630
2 123 1 025
Кредиторська заборгованiсть поточна за авансами одержаними 1635
1 941 1 941
Iншi поточнi зобов'язання 1690
3 978 47 109
Всього фiнансових зобов'язань
х
92 146 85 879
Основнi ризики, що виникають вiд фiнансових iнструментiв пiдприємства - кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Кредитний ризик
Основними фiнансовими активами пiдприємства є грошовi кошти, а також торгiвельна дебiторська заборгованiсть. Пiдприємство
пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед пiдприємством, що в
результатi призведе до фiнансових збиткiв пiдприємства. Пiдприємство веде жорсткий контроль над своєю торгiвельною
дебiторською заборгованiстю. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi, являє собою максимальний кредитний ризик
пiдприємства.
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що пiдприємство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi пiдприємства
ретельно контролюється i управляється. Пiдприємство використовує процес бюджетування для виконання своїх платiжних
зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв пiдприємства є змiнними i залежать вiд обсягу наданих послуг.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою ризик того, що на фiнансовi результати пiдприємства матимуть несприятливий вплив змiни курсiв
обмiну валют. Пiдприємство здiйснює деякi операцiї в iноземних валютах, а саме продаж частки iноземної валюти, яка
надходить вiд покупцiв-нерезидентiв. Пiдприємство не використовує жодних похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння
ризиком змiни курсiв валют.
9. Iнформацiя за сегментами
Фiлiї та вiдокремленi пiдроздiли у пiдприємства вiдсутнi.
10. Iнформацiя щодо дивiдендiв, сплачених протягом 2019 року
Фiнансовий результат пiдприємства у 2018 роцi - чистий збиток у сумi 5851 тис.грн, тому рiшення про виплату дивiдендiв не
приймалось.
11. Iнша iнформацiя
Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або його банкрутство не було.
Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.04.2017 року (протокол №б/н)
Переобрано на посаду членiв наглядової ради:
Баш Вiталiй Олександрович, строком до наступних рiчних зборiв;
Малиш Яна Миколаївна, строком до наступних рiчних зборiв.
Переобрано на посаду голови наглядової ради:
Чорний Олександр Володимирович, строком до наступних рiчних зборiв.
Переобрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї:
BAXTERSTONE ENGENEERING LIMITED, строком на 3 роки;
Переобрано на посаду членiв Ревiзiйної комiсiї:
Rosilend Engineering Limited, строком на 3 роки;
Loganson Enterprises Limited, строком на 3 роки;

Iнших змiн в особливiй iнформацiї протягом 2019 року не було.
12. Подiї пiсля Балансу
На дату надання фiнансової звiтностi на Пiдприємствi не було встановлено подiй, якi можуть вплинути на показники фiнансової
звiтностi та могли б вимагати змiн наданої iнформацiї.
13. Операцiї iз пов'язаними особами
У 2019 роцi операцiї з пов'язаними особами вiдсутнi.
Протягом року 2019 року нараховано та виплачено зарплату провiдному управлiнському персоналу (директору) в сумi 140,6
тис.грн., iншi виплати вiдсутнi.

Директор
Головний бухгалтер

Савченко Андрiй Олександрович
Не передбачено

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1

2

3
4

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий
аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес.
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Аудиторська фірма
"УСПІХ - 93"

3

21238869
61144, м. Харків, вул. Бучми, 8, кв. 48

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю
якості аудиторських послуг (за наявності)

26.01.2001

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2019 - 31.12.2019

8

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

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

відсутній

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

7-20
03.02.2020

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

03.02.2020 - 24.03.2020

12

Дата аудиторського висновку

24.03.2020

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

55000.00

14

Текст аудиторського звіту

5
6

св-во № 0579

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності за 2019 рік
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНЦІВСЬКИЙ
ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" (далі - Звіт) адресовано:
управлінському персоналу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" (далі
- ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" або Компанія);
акціонерам;
іншим користувачам фінансової звітності.
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр", що складається з:
Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2019 року;
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 рік;
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік;
Звіту про власний капітал за 2019 рік;
Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік;
На нашу думку, за винятком впливу та можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням"
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ
"Янцівський гранітний кар'єр" станом на 31.12.2019, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, який закінчився на
зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідає вимогам
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996 щодо складання фінансової
звітності.
Основа для думки із застереженням
1). Ми звертаємо увагу на окремі невідповідності, що пов'язані з класифікацією кредиторської заборгованості, яка виникла
внаслідок операцій з окремими контрагентами, за строкою Інші поточні зобов'язання. Інші поточні зобов'язання у ПАТ
"Янцівський гранітний кар'єр" станом на 31 грудня 2019 р. складає 47109 тис. грн. У аудитора виникає сумнів з приводу того,
чи правильно товариство класифікувало зобов'язання в сумі 1482 тис. грн. як поточні, оскільки нам не відома інформація
щодо можливості погасити зобов'язання у сумі 1482 тис. грн. протягом 12 місяців з дати її виникнення, так як на початок

періоду у ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" ці зобов'язання вже існували.
Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для обґрунтування думки щодо правильності
класифікації поточних зобов'язань Компанії станом на звітну дату, проте аудитор дійшов висновку, що можливий вплив на
фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
2). В Примітках до фінансової звітності за 2019 рік ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" не розкриває інформацію щодо
відносин, операцій і залишків заборгованості зі зв'язаними сторонами, що не відповідає вимогам п.18 та п.19 МСБО 24
"Розкриття інформації про зв'язані сторони". Ця інформація забезпечила б для користувачів більш прозоре розкриття
інформації про стан розрахунків з пов'язаними сторонами Товариства.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними
по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а
також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься
у Звіті про управління відповідно до Закону України від 16.07.1999 р. № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні" (із змінами та доповненнями) та у Звіті про корпоративне управління відповідно до Закону України від 23.02.2006
р. № 3840-IV "Про цінні папери та фондовий ринок". Інша інформація не є фінансовою звітністю за 2019 рік та нашим звітом
аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем
впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми
зобов'язані повідомити про цей факт.
За результатами ознайомлення з іншою інформацію повідомляємо:
1) Стосовно інформації, яка міститься у Звіті про управління:
Ми ознайомились з інформацією, наведеною управлінським персоналом в Звіті про управ-ління за 2019р. Ми не виявили
фактів, які необхідно зазначити у нашому звіті.
2) Стосовно інформації, яка розкривається в Звіті про корпоративне управління:
На нашу думку, прийнята та функціонуюча система корпоративного управління є достатньою та відповідає вимогам чинного
законодавства.
Інша інформація
Згідно з МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його
середовища", ми виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності".
Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Компанії, які на нашу думку, можуть мати
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або
помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та
інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності Компанії, структуру її власності та корпоративного управління,
структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди
фінансових результатів.
Відповідно до МСА 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту" нами було розглянуто питання щодо вибору та
застосування облікової політики та облікових оцінок щодо визначення їх впливу на звітність в цілому. Нами оцінено їх вплив
на звітність, що перевірялася. Нами також були проведені аналітичні процедури щодо аналізу показників ліквідності та
платоспроможності. Ми провели тестування системи внутрішнього контролю з метою отримання висновків щодо її надійності
та дієвості. На нашу думку, система внутрішнього контролю Компанії є ефективною для обсягів реалізації товарів та послуг,
що надає Компанія, для запобігання фактам шахрайства та помилок.
Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве
викривлення внаслідок шахрайства або помилок.
Масштаби нашої перевірки не були обмежені будь-яким способом та нам надали доступ до всієї необхідної інформації.
Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження,
властиві внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж
остаточними.

Властиві обмеження аудиту створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не будуть
виявлені, навіть при належному плануванні і здійснення аудиту відповідно до МСА.
ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" не належить до компаній що становлять суспільний інтерес. Його акції не продаються на
фондових біржах і відносно цінних паперів не здійснено публічну пропозицію.
Аудит фінансової звітності ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" за попередній рік проводився ТОВ "Фірма "Даниленко і
партнери" Код ЄДРПОУ 38278138, Свідоцтво № 4532 видане за рішенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2012
р. за № 257/3. За результатами перевірки Компанії було надано звіт від 10.04.2019р. з думкою із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової
звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання,
описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням
аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.
Дебіторська та кредиторська заборгованість
У структурі активів та зобов'язань значну частину займають дебіторська та кредиторська заборгованість. Дебіторська та
кредиторська заборгованість Компанії наведені відповідно у складі рядків балансу 1125, 1135, 1155 та 1615, 1620, 1660, 1690
а також розкриті у примітках до фінансової звітності. Ми визначили це питання як ключове з огляду на суттєвість цих статей
та через значний вплив оцінки таких активів та зобов'язань на звітність Компанії.
Окрім іншого, наші процедури включали наступне:
перевірку складу активів та зобов'язань;
аналіз структури активів та зобов'язань;
перевірку наявності активів та зобов'язань, строк погашення яких наступив;
наявність та порядок створення відповідних резервів згідно із Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати
свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності,
та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо
управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив
цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі
цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом
усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б
відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів
інформації, зроблених управлінським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності
як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою
діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою
діяльність на безперервній основі;
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує
фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього

контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги
щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті,
що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями
аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не
слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його
корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Окрім звіту щодо фінансової звітності, окремо надаємо інформацію про питання щодо дотримання вимог деяких
законодавчих та нормативних актів, які було розглянуто аудитором.
Узгодженість звіту про корпоративне управління із фінансовою звітністю
Відповідно до норм чинного законодавства, Компанією складено Звіт про корпоративне управління за 2019 рік, отже ми
включили підрозділ "Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї" до розділу "Звіт щодо аудиту
фінансової звітності" нашого звіту в якому навели інформацію щодо узгодженості звіту про корпоративне управління з
фінансовою звітністю за звітний період.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Семеніхіна Юлія Олегівна.
Підпис аудитора
Директор ТОВ "АФ "Успіх- 93" Тютюнник Петро Семенович (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської
діяльності - 100915)
Партнер завдання з аудиту Семеніхіна Юлія Олегівна (номер реєстрації в Реєстрі
аудиторів та субєктів аудиторської діяльності - 102305)
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Успіх - 93"
Код ЄДРПОУ: 21238869
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" - 0579
Місцезнаходження: Україна, 61144, м. Харків, вул. Бучми 8, кв. 48
Дата видачі Звіту незалежного аудитора
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскільки це відомо управлінському персоналу Товариства, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів
бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і
юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, Звіт керівництва включає
достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Дата виникнення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
події
або через особу, яка провадить
діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасників фондового
ринку
1
2
01.04.2019
02.04.2019

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

