Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор

Савченко Андрiй Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ
КАР'ЄР"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05467607

4. Місцезнаходження

Україна, 70050, Запорізька область, Вільнянський район, смт.Кам’яне,
вул.Зелена, буд.30

5. Міжміський код, телефон та факс

06143-9-71-42, 06143-9-71-42

6. Електронна поштова адреса

info@zur.pat.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформаця опублікована у
д/н, бюлетень "Відомості НКЦПФР"
(дата)
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.zur.pat.ua

в мережі Інтернет
(дата)

(адреса сторінки)

ЗМІСТ
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки
* Iнформацiя про органи управлiння емiтента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що
емiтент є акцiонерним товариством. * В розділі "Основні відомості про емітента" серія та номер свідоцтва про державну
реєстрацію не наводиться, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. * Емітент не приймав
участі в створенні юридичних осіб. * Посада корпоративного секретаря на Товаристві вiдсутня. * В розділі "Інформація
про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" вказана інформація про
засновників Товариства, їх відсоток у статутному капіталі на момент створення Товариства. * Товариство послугами
рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів
не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. * За результатами звітного та попереднього
року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. * Облiгацiї (будь-яких видів),
iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не
розміщувалися. * Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод не було. * Товариство не розміщувало боргові цінні
папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. * Інформація про
випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало,
зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. * Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Інформація про склад,
структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних
активiв вiдсутнiй. * Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. * Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не
заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). * Реєстр iпотечних
активiв вiдсутнiй. * Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. * У розділі "Текст
аудиторського висновку (звіту)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.
"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є публічним. * Емітент є
публічним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до міжнародних стандартів, а
річна фінансова звітність за П(С)БО не наводиться. * Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що
цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися. *
У товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та
вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття. * Товариство не є фінансовою
установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ
КАР'ЄР"

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

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

24.11.1994

4. Територія (область)*

Запорізька область

5. Статутний капітал (грн)

57070

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

168

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
09.90 - Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних
копалин і розроблення кар'єрів
23.70 - Різання, оброблення та оздоблення декоративного та
будівельного каменю

10. Органи управління підприємства

д/н

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

АТ «Райффайзен банк Аваль»

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26005702922907

4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ «УкрСибБанк»»

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

26009417963600

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Користування
надрами

1886

20.05.1999 Державна служба геології та
надр України

Опис:
Пiсля закiнчення сроку дiї лiцензiї, емітент планує його продовжити.

20.05.2015

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або учасника

Держава в особi РВ Фонду
держмайна України по
Запорiзькiй областi (% на дату
заснування)

20495280

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи
д/н
Усього
___________
* Заповнювати не обов'язково.

Місцезнаходження

Україна,
Запорізька область, д/н,
69001, м. Запорiжжя,
вул.Перемоги, буд.50

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*
д/н

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
100

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
д/н
100

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

Голова наглядової ради

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

Компанiя KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

д/н

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

26.04.2014, 3 роки

9) опис

Голова Наглядової ради, повноваження: 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. Посадова особа у 2014 роцi винагороду (у
т.ч у натуральній формі) не отримувала. Протягом року змiн в
персональному складi щодо посадової особи не було, особу
переобрано на ту саму посаду рiшення прийнято Загальними
зборами акцiонерiв (вiд 26.04.2014р.). Інформація про непогашені
судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи,
освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа
обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах,
паспортних даних не наводиться, оскільки посадова особа є
юридичною.

1) посада

Член Наглядової ради

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

UGDC HOLDING LIMITED

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

д/н

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

26.04.2014, 3 роки

9) опис

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: 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. Обов'язки: 1) дiяти в
iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає
необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну
обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних
обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Товариства, цим Положенням, 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, Положення
про Наглядову раду та законодавством України. Посадова особа у
2014 роцi винагороду (у т.ч у натуральній формі) не отримувала.
Протягом року змiн в персональному складi щодо посадової особи
не було, особу переобрано на ту саму посаду рiшення прийнято
Загальними зборами акцiонерiв (вiд 26.04.2014р.). Інформація про
непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, стаж
керівної роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та
посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших
підприємствах, паспортних даних не наводиться, оскільки
посадова особа є юридичною.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Флоренцева Олена Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ТОВ «НВК «ЗАПХ», Головний бухгалтер.

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

15.05.2012, безстроково

9) опис

Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер діє від
імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у
взаємовідносинах з іншими організаціями з господарськофінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та
візує документи. Самостійно веде листування з іншими
організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та
не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд
виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню
роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки головного бухгалтера:
Органiзація бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової
дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i
касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та
iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування
робiтниками бухгалтерії Товариства. Змін у персональному складі
щодо посадової особи у звітному періоді не було. Стаж роботи 10
рокiв. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років:
головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не
обiймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа у 2014 роцi отримала винагороду у розмiрi
58 тис. грн., у натуральній формі винагороду не отримувала.

1) посада

Директор

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

Савченко Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ТОВ "Прибузький гранiтний кар`єр", директор.

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

02.06.2009, безстроково

9) опис

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.
Обов'язки: - 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 організаційно-господарських 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5
років: директор. Змін у персональному складі щодо посадової особи
у звітному періоді не було. Стаж роботи 11 років. Посад на будьяких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої
винагороди у 2014 роцi склав 44 тис. грн., у натуральній формі
винагороду не отримував.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

BAXTERSTONE ENGENEERING LIMITED

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

д/н

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

26.04.2014, 3 роки

9) опис

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. Обов'язки: 1)
підтвердження достовірності даних, що містяться у звітах та інших
фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;
2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені
факти порушення встановленого законодавством порядку ведення
бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської
діяльності, надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів
до дати проведення чергових загальних зборів висновок за
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства за рік перевірку використання прибутку Товариства;
3)інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства. Посадова особа у 2014 роцi винагороду (у
т.ч у натуральній формі) не отримувала. Протягом року змiн в
персональному складi щодо посадової особи не було, особу
переобрано на ту саму посаду рiшення прийнято Загальними
зборами акцiонерiв (вiд 26.04.2014р.). Інформація про непогашені
судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи,
освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа
обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах,
паспортних даних не наводиться, оскільки посадова особа є
юридичною.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Девелопмент
Констракшн Холдiнг

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

д/н

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

26.04.2014, 3 роки

9) опис

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: 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. Обов'язки: 1) дiяти в
iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає
необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну
обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних
обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Товариства, цим Положенням, 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, Положення
про Наглядову раду та законодавством України. Посадова особа у
2014 роцi винагороду (у т.ч у натуральній формі) не отримувала.
Протягом року змiн в персональному складi щодо посадової особи
не було, особу переобрано на ту саму посаду рiшення прийнято
Загальними зборами акцiонерiв (вiд 26.04.2014р.). Інформація про
непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, стаж
керівної роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та
посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших
підприємствах, паспортних даних не наводиться, оскільки
посадова особа є юридичною.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Rosilend Engineering Limited

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

д/н

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

26.04.2014, 3 роки

9) опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку
фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається
загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам.
Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і
доповідає про результати проведених нею перевірок загальним
зборам, а в період між загальними зборами - Наглядовій раді.
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 будь-яких 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 фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та
подання звiтностi; 5) здiйснює спецiальну перевiрку фiнансовогосподарської 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.
Обов'язки: 1) здiйснює розгляд звiтiв внутрiшнiх та зовнiшнiх
аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам,
зокрема: розглядає рiчний план перевiрок служби внутрiшнього
аудиту з метою виключення можливостi його необгрунтованого
обмеження; розглядає звiт про виконання рiчного плану перевiрок
служби внутрiшнього аудиту; розглядає роботу, ресурси та
органiзацiйну структуру служби внутрiшнього аудиту; вивчає
достатнiсть та своєчаснiсть прийняття директором Товариства
необхiдних заходiв з метою виконання рекомендацiй служби
внутрiшнього аудиту; розглядає звiт зовнiшнього аудитора про
фiнансову звiтнiсть Товариства; вивчає достатнiсть та своєчаснiсть
прийняття Товариством заходiв на виконання рекомендацiй
зовнiшнього аудитора;2) не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм
випадкiв, передбачених законодавством; 3) дiяти в iнтересах
Товариства добросовiсно та розумно, не перевищувати своїх
повноважень передбачених чинним законодавством, Статутом тi
iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) нести
вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству
своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законодавством; 5) не
використовувати службового становища в особистих iнтересах.
Посадова особа у 2014 роцi винагороду (у т.ч у натуральній формі)
не отримувала. Протягом року змiн в персональному складi щодо
посадової особи не було, особу переобрано на ту саму посаду
рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (вiд
26.04.2014р.). Інформація про непогашені судимості за корисливі та
посадові злочини, стаж керівної роботи, освіту, рік народження,
попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5
років, посад на інших підприємствах, паспортних даних не
наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Loganson Enterprises Limited

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

д/н

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

26.04.2014, 3 роки

9) опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку
фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається
загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам.
Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і
доповідає про результати проведених нею перевірок загальним
зборам, а в період між загальними зборами - Наглядовій раді.
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 будь-яких 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 фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та
подання звiтностi; 5) здiйснює спецiальну перевiрку фiнансовогосподарської 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.
Обов'язки: 1) здiйснює розгляд звiтiв внутрiшнiх та зовнiшнiх
аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам,
зокрема: розглядає рiчний план перевiрок служби внутрiшнього
аудиту з метою виключення можливостi його необгрунтованого
обмеження; розглядає звiт про виконання рiчного плану перевiрок
служби внутрiшнього аудиту; розглядає роботу, ресурси та
органiзацiйну структуру служби внутрiшнього аудиту; вивчає
достатнiсть та своєчаснiсть прийняття директором Товариства
необхiдних заходiв з метою виконання рекомендацiй служби
внутрiшнього аудиту; розглядає звiт зовнiшнього аудитора про
фiнансову звiтнiсть Товариства; вивчає достатнiсть та своєчаснiсть
прийняття Товариством заходiв на виконання рекомендацiй
зовнiшнього аудитора;2) не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм
випадкiв, передбачених законодавством; 3) дiяти в iнтересах
Товариства добросовiсно та розумно, не перевищувати своїх
повноважень передбачених чинним законодавством, Статутом тi
iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) нести
вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству
своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законодавством; 5) не
використовувати службового становища в особистих iнтересах.
Посадова особа у 2014 роцi винагороду (у т.ч у натуральній формі)
не отримувала. Протягом року змiн в персональному складi щодо
посадової особи не було, особу переобрано на ту саму посаду
рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (вiд
26.04.2014р.). Інформація про непогашені судимості за корисливі та
посадові злочини, стаж керівної роботи, освіту, рік народження,
попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5
років, посад на інших підприємствах, паспортних даних не
наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.

___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1

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

2

Паспортні Кількість
Від
дані
акцій
загальної
фізичної
(шт.)
кількості
особи
акцій (у
(серія,
відсотках)
номер,
дата
видачі,
орган,
який
видав)*
або код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи
3

4

Кількість за видами акцій
прості
іменні

5

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на
пред'явника

6

7

8

9

Директор

Савченко Андрiй д/н, д/н, д/н 0
Олександрович

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсi

BAXTERSTONE
ENGENEERING
LIMITED

д/н, д/н, д/н 1

0.00002

1

0

0

0

д/н, д/н, д/н 5207960

91.2557

5207960 0

0

0

Член
Товариство з
д/н, д/н, д/н 1
Наглядової обмеженою
ради
вiдповiдальнiстю
Девелопмент
Констракшн
Холдiнг

0.00002

1

0

0

0

Член
UGDC HOLDING
Наглядової LIMITED
ради

д/н, д/н, д/н 1

0.00002

1

0

0

0

Головний
бухгалтер

Флоренцева
Олена
Михайлiвна

д/н, д/н, д/н 0

0

0

0

0

0

Член
ревізійної
комісії

Rosilend
Engineering
Limited

д/н, д/н, д/н 1

0.00002

1

0

0

0

Член
ревізійної
комісії

Loganson
Enterpises
Limited

д/н, д/н, д/н 1

0.00002

1

0

0

0

91.2558

5207965 0

0

0

Голова
Компанiя
Наглядової KENNINGTON
ради
INVESTMENTS
LIMITED

Усього

5207965

___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування Код за Місцезнаходження Кількість
Від
юридичної
ЄДРПОУ
акцій
загальної
особи
(шт.)
кількості
акцій (у
відсотках)
KENNINGTON д/н
INVESTMENTS
LIMITED
Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*
д/н

Кiпр, НІКОСІЯ , д/н, 5207960
15 Агій Павлу Стріт,
ЛЕДРА ХАУС

91.2557

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на
пред'явника

5207960 0

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування
органу, який видав паспорт**

Кількість
Від
акцій
загальної
(шт.)
кількості
акцій (у
відсотках)

д/н

д/н

д/н

д/н

5207960

91.2557

5207960 0

Усього

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на
пред'явника
д/н

д/н

д/н

0

0

___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

26.04.2014

Кворум зборів**

91.25

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що розглядалися на загальних зборах):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річних результатів діяльності Товариства.
5. Про відкликання/обрання Наглядової ради Товариства.
6. Про відкликання/обрання Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків).
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного
року на підставі рішень Наглядової ради, визначення їх характеру та граничної сукупної вартості.
Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було.
Ініціатором загальних зборів була Наглядова рада Товариства.
Результати розгляду порядку денного:
1.1. Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).
1.2. Обрати Головою зборів Савченка Андрія Олександровича, секретарем зборів Іванченка Павла
Олеговича.
1.3. Затвердити умови договору щодо передачі повноважень лічильної комісії до депозитарної
установи ТОВ «МДЦ».
2. Затвердити звіт виконавчого органу ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР» про фінансовогосподарську діяльність за 2013 р.
3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
4.1. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР» за 2013 рік.
4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ
КАР’ЄР» за 2013 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
5. Відкликати Наглядову раду, тобто припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ
«ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР», у повному складі, а саме:
Компанія «Кеннінгтон Інвестментс Лімітед» (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED),
Товариство з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Констракшн Холдінг» (код ЄДРПОУ
34481556),
Компанія «Ю.Джі.Ді.Сі. Холдінг Лімітед» (UGDC HOLDING LIMITED).
Членами Наглядової ради Товариства обрано:
Компанія «Кеннінгтон Інвестментс Лімітед» (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED),
Товариство з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Констракшн Холдінг» (код ЄДРПОУ
34481556),
Компанія «Ю.Джі.Ді.Сі. Холдінг Лімітед» (UGDC HOLDING LIMITED).
Обрати головою Наглядової ради Компанію «Кеннінгтон Інвестментс Лімітед» (KENNINGTON
INVESTMENTS LIMITED).
6. Відкликати Ревізійну комісію, тобто припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ
«ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР», у повному складі, а саме:
Компанія «Бакстерстоун Енджінірінг Лімітед» (BAXTERSTONE ENGENEERING LIMITED),
Rosilend Engineering Limited (РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД),
Loganson Enterprises Limited (ЛОГАНСОН ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД).
Членами Ревізійної комісії Товариства обрано:
Компанія «Бакстерстоун Енджінірінг Лімітед» (BAXTERSTONE ENGENEERING LIMITED),
Rosilend Engineering Limited (РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД),
Loganson Enterprises Limited (ЛОГАНСОН ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД).
Обрати головою Ревізійної комісії Компанію «Бакстерстоун Енджінірінг Лімітед» (BAXTERSTONE
ENGENEERING LIMITED).
7. Отриманий у 2013 р. збиток покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів відповідно до
рішення загальних зборів. За підсумками роботи у 2013 р. дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
8. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (з
26.04.2014 по 26.04.2015) значних правочинів наступного характеру: реалізація виготовленої
продукції, закупівля основних засобів, купівля, оренда (лізинг), ремонт техніки та обладнання,
укладення кредитних договорів та договорів на забезпечення кредитних договорів Товариства та
інших осіб, визначити граничну вартість таких правочинів в сумі до 75 % вартості активів Товариства.
Визначити, що укладення та підписання зазначених попередньо схвалених значних правочинів може
відбуватися виключно на підставі відповідного рішення Наглядової Ради Товариства про укладення
кожного з таких правочинів.

___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій
України"

Організаційноправова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижній вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

д/н

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис

Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не
заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа,
оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що
здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України" не є ліцензійною.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Злагода"

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36015556

Місцезнаходження

Україна, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, 69006, ВУЛИЦЯ
ПОРТОВА, будинок 8, квартира 196

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

Свiдоцтво №4193

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.09.2008

Міжміський код та телефон

(061)2126938

Факс

(061)2126938

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

Опис

Особа надає аудиторські послуги.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий
депозитарний центр"

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35477315

Місцезнаходження

Україна, Харківська область, д/н, м. Харків, 61145, вул. Космiчна,
буд.26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ 286587

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

057-7-140-190

Факс

057-7-140-190

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарної установи

Опис

Особа надає послуги депозитарної установи.

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

1

Номер
Найменування
Міжнародний
свідоцтва
органу, що
ідентифікаційний
про
зареєстрував
номер
реєстрацію
випуск
випуску
2

10.12.2010 187/08/1/10

3
ДКЦПФР

4
UA4000109300

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма випуску

5

6

Номінальна Кількість Загальна
Частка у
вартість
акцій
номінальна статутному
(грн)
(штук)
вартість
капіталі (у
(грн)
відсотках)

Акція проста
Бездокументарні 0.01
бездокументарна іменні
іменна

7

8
5707000

9
57070

10
100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не
здійснюється. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. Фактів
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо
додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (у тому
числі злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ);

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, видiлу, подiлу,
приєднання, перетворення, не було.

організаційна структура
емітента, дочірні підприємства,
філії, представництва та інші
відокремлені структурні
підрозділи із зазначенням
найменування та
місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі
відповідно до попередніх звітних
періодів;

Пiдприємство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших
вiдокремленних пiдроздiлiв. Пiдприємство складається з таких пiдроздiлiв: а)
основних виробничих цехiв: - цех по видобутку гранiту; - каменеобробний цех; б)
допомiжних цехiв та дiлянок: - автотранспортний цех; - ремонотно-механiчний цех; ремонтно- будiвельний цех; - електроцех; в) Адмiнiстративно-керiвний апарат.
Мiсцезнаходження пiдроздiлiв: Запорiзька область, Вiльнянський район,
смт.Камяне, вул. Зелена, 30. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з
попереднiм звiтним перiодом не було.

середньооблікова 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 168 (осіб).
Середня чисельність позаштатних працівників 0.
Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 2 (осіб).
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня): 3.
Фонд оплати праці: 5029 тис. грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно
попереднього року: фонд оплати праці зменшено на 912 тис.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 будьяких 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
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами,
проводить з іншими
установами.
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;
будь-які пропозиції щодо
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом
реорганізації з боку третіх осіб,
звiтного перiоду не надходило.
що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих
пропозицій;

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, який згідно облікової політики підприємства,
враховує строк корисного використання активу для кожного активу конкретно, або
для групи подібних активів. При передачі запасів у виробництво, для продажу або
іншому вибутті для оцінки використовується метод середньозваженої собівартості.
Методи оцінки протягом звітного періоду не змінювались. Довгострокових
фінансових інвестиції ПАТ 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
в загальному об'ємі 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.
Блоки гранiтнi Янцiвського родовища, колiр сiрий. Мають форму чотирьограника.
Блоки гранiтнi ПАТ "ЯГК" використовує у власному виробництвi, а також для
реалiзацiї як на внутрiшньому ринку України, так i за кордон. Ринки збуту та
клієнти:по Українi покупцi - ПП "Гранiт Запорiжжя". 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 на Українi i за кордоном.
Основнi покупцi на Українi: ТОВ Стас i К,ВАТ Тельманiвський карєр,ФОП Назлуян
С.В.,ТОВ ПромтрансТОВ Автотранс-Балаклiя,ДП ТД Греческий зал. Iноземнi покупцi
IП Мозговий С.В., ТОВ Мiнерал 88. 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. Основнi покупцi : ЗАТ Жемайтиос гранитас, приватнi особи. 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 i тому її виробництво i реалiзацiя залежить вiд сезонних змiн. В
звязку 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. Ця продукцiя користується великим попитом як на
внутрiшньому ринку України, так i за кордоном, вся продукцiя є перспективною.
Основними конкурентами пiдприємства на загальнодержавному ринку є: ЗАТ ГДКК
"Белiчи", вул. Пономарьова, смт.Коцюбинського, Днiпропетровська область
виготовляють вироби з гранiту. ТОВ Будекспорт , м Запорiжжя; ПАТ
Запорiжжярудпром, м.Запорiжжя; ПАТ Запорiжжякарєроуправлiння, м.Запорiжжя;
ПАТ Мокрянський камяний карєр№3, виготовляють щебiнь. Для випуску гранiтної
продукцiї пiдприємство використовує матерiали, паливо, запчастини, послуги
стороннiх органiзацiй. Є постачальники, якi займають провiдне положення на ринку
i з якими пiдприємство працює не один рiк, серед них: ТОВ ТД "Альпiна", ТОВ
"Промисловi мастила", ТОВ "Корпорацiя Євронафта", ЗАТ Запорiжжяобленерго, ЗАТ
Промвибух, та iншi. Постачальникiв, якi у загальному обсязi постачання займають
бiльше 10% у товариства немає. 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. Для виробництва основної продукцiї пiдприємство
використовує власну сировину, динамiку цiн на сировину iнших постачальникiв не
вiдслiдковує. 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.
Найбiльш ефективним способом боротьби з ризиками є постiйне покращення якостi
та номенклатури продукцiї, розширення ринкiв збуту та конкурента цiнова полiтика.
Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперебійно виконувати
замовлення покупців.
Підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку
стабільне.
Ринком збуту виготовленої продукцiї є Україна. Товариство працює безпосередньо з
замовниками.
Рівень конкуренції в галузі середній.
Заходи розширення виробництва та ринків збуту: модернізація основних засобів та
виробничого процесу; постійний пошук нових клієнтів; здійснення переговорів.
Перспективні плани розвитку емітента: Збільшення об’єму продажу та освоєння
нових ринків збуту.
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.

основні придбання або
відчуження активів за останні
п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції
або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх
необхідно описати, включаючи
суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування;

Канали збуту та методи продажу: Ринком збуту виготовленої продукцiї є Україна,
Росія. Товариство працює безпосередньо з замовниками.
Обсяги виробництва (в натуральній та грошовій формі):
Щебінь гранітний 349 193,88 т 11 078 тис. грн. -190 126,57 т на 9 696 тис. грн.
Плити гранітні 6 773,73 м.кв 2 953 тис. грн. - 3 471,08м.кв на 1697тис.грн
Середньореалізаційні ціни: Щебінь гранітний 130,80 грн. тн, Плити гранітні 1500 грн.
м2.
Сума виручки: 30607 тис. грн. -31022 тис. грн
Загальна суму експорту 7950 тис. грн.-10335 тис. грн
Частка експорту в загальному обсязі продажів -33,3%.
Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів
за звітний рік: Росія, Україна.
За останнi 5 рокiв пiдприємство придбало 14 верстатiв для обробки каменю(верстат
шлифувальний 7 штук, верстат для обрiзки каменю 1 шт., верстат фрезерний -4шт.,
верстат для розпилу каменю -1 шт., верстат ортогональний для розпилу каменю
1шт.), а також земельну дiлянку площею 13,99 га.У 2010 роцi найдiйшли новi основнi
засоби на суму 9422,0 тис.грн. (модернiзацiя примiщень 38,0 тис.грн., ремонт
залiзничних колiй 40,0 тис.грн., ремонт машин та обладнання-7856,6,новi машини та
обладнання-210,4,ремонт транспорту-144,0,ремонт орендованого транспорту1099,8, модернiзацiя iнших ОЗ 33,2 тис.грн. Реалiзацiя 6 автомобiлiв, 1 екскаватор, 1
бульдозер, 2 верстати по обробцi каменю. У 2011 р. надiйшло ОЗ на суму 3898
тис.грн. (будинки, споруди- 22 тис.грн, машини, обладнання - 3252 тис.грн,
транспортнi засоби- 31 тис.грн., iнструменти, iнвентар - 13 тис. грн., МНМА - 12
тис.грн, та iн.). В 2008 роцi освоєно 19744 тис.грн. Закiнчення будiвництва
планується найближчим часом. Фiнансування проводиться за рахунок власних
коштiв пiдприємства та залученням банкiвської позики.
У 2010 - 2014 рр. реалiзацiї ОЗ не було.
Придбано основних активів за останні 5 років на -1658 тис. грн. ( також були
ремонти та модернізація).
Ліквідовано основних активів за останні 5 років на 158,8 тис.грн. –в 2014 ліквідації не
було.
Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з
господарською діяльністю.

правочини з власниками істотної
участі, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема
всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або
його дочірніми/залежними
підприємствами, відокремленими
підрозділами, з одного боку, і
власниками істотної участі,
членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, з
іншого боку. За цими
правочинами зазначаються:
дата, сторони правочину, його
зміст, сума, підстава укладання
та методика ціноутворення,
застосована емітентом для
визначення суми правочину та за
необхідності інша інформація;

Правочинів між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і з власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, з іншого
боку, у звітному періоді не було.

основні засоби емітента,
включаючи об'єкти оренди та
будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі
потужності та ступінь
використання обладнання;
спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних
засобів. Крім того, необхідно
описати екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів
підприємства плани
капітального будівництва,
розширення або удосконалення
основних засобів, характер та
причини таких планів, суми
видатків, у тому числі вже
зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати
початку та закінчення діяльності
та очікуване зростання
виробничих потужностей після її
завершення;

Емiтент має в своєму розпорядженнi основнi засоби на суму 46 262 тис.грн. (за
залишковою вартiстю). Основних засобiв зданих в оренду немає. Основнi засоби
взятi в оренду, це Машини БЕЛАЗ- 3шт Дробарка КМД 2200 - 1шт Тепловоз ТМ2М1шт Екскаватор ЕКГ 5А- 1 шт Екскаватор 4,6 Б-1шт.
Значних правочинiв щодо основних засобiв у звiтному перiодi не було здiйснено.
Всі основнi засоби використовуються в виробничiй дiяльностi i знаходяться по цехах
та дiльницях за адресою Запорiзька обл, Вiльнянський р-н, смт. Кам`яне, вул.
Зелена, 30. Щодо активiв пiдприємства, що є об`єктами забруднення- це будiвництво
дробильно-сортувального заводу, де буде вжито заходи встановлення системи
очищення повiтря. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю
Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок.
Ступiнь використання обладнання 98%. ПАТ у найближчий час не планує
капiтального будiвництва, додаткових iнвестицiй, розширення, удосконалення та
придбання основних фондiв.

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.

факти виплати штрафних
санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства;

Фактів виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства у звітному періоді не було.

опис обраної політики щодо
фінансування діяльності
емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб,
можливі шляхи покращення
ліквідності за оцінками фахівців
емітента;

Фiнансування діяльності емітента здiйснюється за рахунок власних коштiв. Можливі
шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: фахiвцi Товариства не
проводили у звiтному роцi оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi. Робочого капiталу
недостатньо для поточних потреб, тому емітент залучає додаткові кошти, у вигляді
кредитів.

вартість укладених, але ще не
На кiнець звiтнього перiоду пiдприємство не має укладених, але ще не виконаних
виконаних договорів (контрактів) договорiв.
на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані
прибутки від виконання цих
договорів;
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;

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в
майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

судові справи, за якими
розглядаються позовні вимоги у
розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або
дочірнього підприємства станом
на початок року, стороною в
яких виступає емітент, його
дочірні підприємства, або судові
справи, стороною в яких
виступають посадові особи
емітента (дата відкриття
провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності
судових справ про це
зазначається;

Господарська справа № 908/1344/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: ПАТ"Алчевський коксохімічний завод"
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог Про стягнення коштів
Розмір позовних вимог 4 161,58 грн.
Дата відкриття справи 18.04.14
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесено Рішення від 09.07.2014
Рішення вступило в законну силу.
Адміністративна справа № 808/9383/13-а
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3 926 грн. 94 коп.
Дата відкриття справи 12.12.2013
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 09 січня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/9381/13-а
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 2356 грн. 19 коп.
Дата відкриття справи 09 грудня 2013
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 16 січня 2014 року
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/9378/13-а
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3 892 грн. 59 коп
Дата відкриття справи 05 грудня 2013 року
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 20 січня 2014 року
Подана апеляційна скарга.

Адміністративна справа № 808/490/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3075,97 грн.
Дата відкриття справи 21 січня 2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 06 лютого 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/483/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4 311 грн. 62 коп.

Дата відкриття справи 21 січня 2014 р
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 06 лютого 2014 року
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/487/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 2864,51 гр.
Дата відкриття справи 07.01.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 06 лютого 2014 року
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/489/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 2 356 грн. 19 коп.
Дата відкриття справи 21 січня 2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 06 лютого 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/479/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 6 034,25 грн.
Дата відкриття справи 10.01.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 10 лютого 2014 року
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/481/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5264 грн. 66 коп.
Дата відкриття справи 21 січня 2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 11 лютого 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/482/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 11048 грн. 49 коп.
Дата відкриття справи 11.01.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 11 лютого 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/480/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі

Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5090 грн. 98 коп.
Дата відкриття справи 21 січня 2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 13 лютого 2014 року
Подана апеляційна скарга.

Адміністративна справа № 808/488/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3 085,21 грн
Дата відкриття справи 21 січня 2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 24 лютого 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1092/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4413,69 грн.
Дата відкриття справи 11 лютого 2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 26 лютого 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1088/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4491,03 грн.
Дата відкриття справи 11.02.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 27 лютого 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1093/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3 902,99 грн.
Дата відкриття справи 05.02.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 03 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1086/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5078,30 грн.
Дата відкриття справи 11 лютого 2014 року
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 03 березня 2014

Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1094/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4007 грн. 05 коп.
Дата відкриття справи
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 03 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1085/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3358, 83 грн
Дата відкриття справи 11.02.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 11 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1087/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3 295 грн. 97 коп.
Дата відкриття справи 20.02.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 19 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1819/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4 218,21грн.
Дата відкриття справи 01.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 25 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 08/1823/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4 247 грн.
Дата відкриття справи 01.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 26 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1821/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії

призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5 375 грн. 51 коп.
Дата відкриття справи 01.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 27 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1661/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4 367,47 грн.
Дата відкриття справи 01.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 27 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1822/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 10 534 грн. 10 коп.
Дата відкриття справи 01.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 27 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1660/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4571, 65 грн.
Дата відкриття справи 01.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 27 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1825/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4177,12 грн.
Дата відкриття справи 01.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 31 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1663/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 2445 грн. 33 коп.
Дата відкриття справи 01.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 31 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1655/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний

адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3 545,16 грн.
Дата відкриття справи 01.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 31 березня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 08/1826/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4368,44 грн.
Дата відкриття справи 15.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 01 квітня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1827/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5 688,89 грн.
Дата відкриття справи 15.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 03 квітня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1659/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3918,47грн.
Дата відкриття справи 15.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 07 квітня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/2098/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5868 грн. 80 коп.
Дата відкриття справи 15.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 07 квітня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1662/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4 825 грн. 57 коп.
Дата відкриття справи 15.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті

Винесена Постанова від 07 квітня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/2100/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 15014 грн. 72 коп.
Дата відкриття справи 15.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 09 квітня 2014 року
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1824/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3411,23грн.
Дата відкриття справи 15.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 10 квітня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/1089/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4 574,68 грн.
Дата відкриття справи 15.03.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 22 квітня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/2756/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 7 207 грн. 25 коп.
Дата відкриття справи 12.05.14
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 21 травня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/2759/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4511,13 грн.
Дата відкриття справи 12.05.14
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 26 травня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/2753/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»

Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5138 грн. 22 коп.
Дата відкриття справи 15.05.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 02 червня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/2761/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4177,12 грн.
Дата відкриття справи 15.05.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 04 червня 2014 року
Подана апеляційна скарга.

Адміністративна справа № 808/3292/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4252,21 грн.
Дата відкриття справи 15.05.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 10 червня 2014 року
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/3290/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4542,19 грн.
Дата відкриття справи 22.05.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 10 червня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа №
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3531 грн. 85 коп.
Дата відкриття справи 22.05.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/3296/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3939 грн. 85 коп.
Дата відкриття справи 22.05.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 10 червня 2014
Подана апеляційна скарга.

Адміністративна справа № 808/3293/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5133, 29 грн.
Дата відкриття справи 22.05.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 16 червня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/3295/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 7 141,63 грн.
Дата відкриття справи 22.05.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 24 червня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/3289/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4035,44 грн.
Дата відкриття справи 22.05.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 08 липня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/3602/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4884 грн. 15 коп.
Дата відкриття справи 22.05.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 23 липня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/4428/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 8892 грн. 43 коп.
Дата відкриття справи 08.06.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 28 липня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/4500/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5903,23 грн.

Дата відкриття справи 08.06.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 29 липня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/4523/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 73054,98 грн.
Дата відкриття справи 08.06.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 29 липня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/4501/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 2928,12 грн.
Дата відкриття справи 14.07.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 30 липня 2014 р
Подана апеляційна скарга.

Адміністративна справа № 808/4499/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 6454,77 грн.
Дата відкриття справи 14.07.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 04 серпня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/4502/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 6085 грн. 16 коп.
Дата відкриття справи 14.07.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 05 серпня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/4427/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 10452,96 грн.
Дата відкриття справи 14.07.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 11 серпня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/4429/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд

Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3106,01 грн
Дата відкриття справи 11.08.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 11 серпня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5432/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 10623 грн. 44 коп.
Дата відкриття справи 11.08.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 17 вересня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5439/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 16307 грн. 18 коп.
Дата відкриття справи 17.08.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 17 вересня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5431/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 11 806,46 грн.
Дата відкриття справи 17.08.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 17 вересня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5436/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 9808 грн. 68 коп.
Дата відкриття справи 17.08.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 17 вересня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5434/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 7699 грн. 96 коп.
Дата відкриття справи 27.08.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 22 вересня 2014

Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5437/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 8580 грн. 76 коп.
Дата відкриття справи 27.08.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 22 вересня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5438/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 6 221,50 грн.
Дата відкриття справи 28.08.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 23 вересня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5433/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 27820,98 грн.
Дата відкриття справи 28.08.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 23 вересня 2014
Подана апеляційна скарга.

Адміністративна справа № 808/5855/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5 119,52 грн.
Дата відкриття справи 02.09.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 02 жовтня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5856/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3116,31 грн.
Дата відкриття справи 12.09.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 07 жовтня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5857/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»

Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4164, 61 грн.
Дата відкриття справи 17.09.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 09 жовтня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5860/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 7364 грн. 38 коп.
Дата відкриття справи 17.09.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 09 жовтня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5854/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 10 256,08 грн
Дата відкриття справи 17.09.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 13 жовтня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5859/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 8153,59 грн.
Дата відкриття справи 17.09.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 13 жовтня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/5858/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 6 924,44 грн.
Дата відкриття справи 17.09.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 15 жовтня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/6941/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 8182,41 грн.
Дата відкриття справи 17.10.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 03 листопада 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/6935/14

Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 10776,41
Дата відкриття справи 17.10.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 06 листопада 2014 року
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/6938/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5119,52 грн.
Дата відкриття справи 17.10.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 06 листопада 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/6936/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 6 924,44 грн.
Дата відкриття справи 17.10.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 06 листопада 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/6937/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 8 153,59 грн.
Дата відкриття справи 17.10.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 10 листопада 2014
Подана апеляційна скарга.

Адміністративна справа № 808/6934/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4243,78 грн.
Дата відкриття справи 17.10.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 18 листопада 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/6933/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 3122,85грн.

Дата відкриття справи 15.11.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 01 грудня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/7985/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 8153,59 грн.
Дата відкриття справи 17.11.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 04 грудня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/7982/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5573,38 грн.
Дата відкриття справи 17.11.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 10 грудня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/7976/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 4410,11 грн.,
Дата відкриття справи 17.11.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 10 грудня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/7981/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 9439,29 грн.
Дата відкриття справи 17.11.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 16 грудня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/7979/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 5720,31 грн.
Дата відкриття справи 17.11.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 16 грудня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/7984/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі

Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 2872,66 грн.
Дата відкриття справи 17.11.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 17 грудня 2014
Подана апеляційна скарга.
Адміністративна справа № 808/7983/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 9275 грн. 62 коп.
Дата відкриття справи 17.11.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 18 грудня 2014
Подана апеляційна скарга.

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

Адміністративна справа № 808/7978/14
Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький окружний
адміністративний суд
Сторони Позивач: Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі
Запорізької обл.
Відповідач: ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»
Зміст позовних вимог відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії
призначеної на пільгових умовах по списку №2
Розмір позовних вимог 6924 грн. 44 коп.
Дата відкриття справи 17.11.2014
Поточний стан розгляду Станом на кінець 2014 р. справа розглянута по суті
Винесена Постанова від 19 грудня 2014
Подана
апеляційна
Iнша
iнформацiя,
якаскарга.
може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану
та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є
достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента.
Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання
емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування Власні основні засоби (тис.грн.)
основних
засобів
на початок
періоду

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого 52642
призначення:

46106

249

156

52891

46262

будівлі та
споруди

28475

25074

0

0

28475

25074

машини та
обладнання

20183

17307

249

156

20432

17463

транспортні
засоби

906

737

0

0

906

737

інші

3078

2988

0

0

3078

2988

2.
0
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

52642

46106

249

156

52891

46262

Опис

Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди -30 років; Машини та обладнання
-5 років або 2 роки; Транспортні засоби – 10 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі, МНМА
та інше) – 4 роки або 12 років; МНМА -1 рік. Умови користування основними засобами за всiма групами
задовiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть
основних засобiв на початок звітного періоду 52891тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 46262 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 69%, на кінець звітного періоду 73%.
Ступінь використання основних засобів — 98%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду
119043 тис.грн Станом на кінець звітного періоду знос складає 125672 тис.грн. Обмежень на
використання майна немає. Підприємство має орендовані ОЗ. Суттєві зміни у вартості ОЗ зумовлені
перерахунком по МСФО.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість
чистих активів
(тис.грн.)

10314

21252

Статутний
капітал
(тис.грн.)

57

57

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

57

57

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi
зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх
перiодiв.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (10314тис.грн.) бiльше статутного капiталу (57 тис.грн.). Це
вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Кредити банку

X

Непогашена частина
боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами
Дата
(відсоток річних)
погашення

0

X

X

у тому числі:
д/н

д/н

Зобов'язання за цінними
паперами

д/н

д/н

д/н

X

0

X

X

X

0

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним
власним випуском):
д/н

д/н

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):
д/н

X

д/н

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):
д/н

д/н
0

д/н
X

д/н

д/н
X

д/н

0
д/н

д/н
X

д/н
X

д/н

X
д/н

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами
(у тому числі за похідними
цінними паперами) (за
кожним видом):

X

0

X

X

д/н

д/н

за фінансовими
інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
д/н

д/н
X

д/н

д/н

0

д/н

д/н
X

X

X

д/н

Податкові зобов'язання

X

1005

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

31467

X

X

Інші зобов'язання

X

21254

X

X

Усього зобов'язань

X

53726

X

X

Опис

Інші зобов'язання включають інші довгострокові зобов'язання, кредиторську
заборгованість за товари, роботи та послуги, поточні зобов'язання за розрахунками зі
страхування, з оплати праці, інші поточні зобов'язання, поточну кредиторську
заборгованість за одержаними авансами.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний
вид
продукції*

1

2

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична
од. вим.**)

у грошовій
формі (тис.
грн)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
од. вим.**)

3

4

5

6

у грошовій
у відсотках до
формі (тис. всієї реалізованої
грн)
продукції
7

8

1

Щебінь
гранітний

190 126,57 т

9696

63

182 757,67 т

16723

80

2

Блоки
гранітні

101,1 м. куб.

936

6

101,1 м.куб

945

5

3

Плити
гранітні

3 471,08 м.кв.

1697

11

3 480,84 м.кв

1141

5

4

АСВ

2 168,32 м.кв.

809

5

2 190,36 м.кв.

569

3

5

Деталі
638,61 м.кв.
пам’ятників

1168

8

652,41 м.кв.

236

1

___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)

1

2

3

1

Заробітна плата

17

2

ЕСВ

8

3

Послуги сторонніх організацій

11

4

Послуги БВР

5

5

Дизпаливо та бензин на виробництво готової
продукції

22

6

Амортизація загальновиробничого обладнання та
трансопрту

5

7

Матеріальні витрати

19

8

Інші

10

___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

26.04.2014

28.04.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування
аудиторської
фірми (П. І. Б.
фудитора фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Злагода"

Код за ЄДРПОУ
36015556
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПОРТОВА, будинок 8, квартира 196
аудиторської
фірми, аудитора
Номер та дата
№4193, 25.09.2008
видачі свідоцтва
про включення до
Реєстру
аудиторських фірм
та аудиторів,
виданого
Аудиторською
палатою України
Реєстраційний
номер, серія та
номер, дата видачі
та строк дії
свідоцтва про
внесення до
реєстру
аудиторських
фірм, які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**

д/н, д/н, д/н, д/н

Текст
аудиторського
висновку (звіту)

Вих. № 86/АВ від 20.03.2015 року АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо
фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Янцівський гранітний кар'єр" (код
ЄДРПОУ 05467607) за 2014 р. Метою проведення аудиту є отримання достатніх доказів
впевненості в правильності організації обліку та оцінки достовірності відображення і розкриття
інформації згідно діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності і
вимог МСФЗ та МСБО, та вірогідності подальшого безперервного функціонування підприємства. В
ході аудиту було досліджено облікову систему підприємства. Облікова політика підприємства,
обумовлена в наказі №1 від 03.01.2013р. та додатками до наказу та відповідає вимогам Закону
України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996 - ХІУ,
затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Для цілей виконання вимог
НКЦПФР з 2012 року в кінці звітного періоду дані бухгалтерського обліку трансформуються та
відображаються у фінансовій звітності у відповідності до Міжнародних Стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. На протязі 2014 року підприємством рішення про
зміни в обліковій політиці не приймались. Дані бухгалтерського обліку порівняльні в
бухгалтерських регістрах, головній книзі і фінансовому звіті та підтверджуються первинними
документами. Бухгалтерський облік комп'ютеризований, використовується програма
1С:Бухгалтерія Інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів, документів та розрахунків, проведена на підприємстві згідно наказу № 334 від 26.05.2014р.
Результати інвентаризацій відображені в бухгалтерському обліку. Аудитори не приймали участь в
інвентаризації, тому що ця дата передувала початку проведення аудиторської перевірки.
Аудиторами на основі вивчення організації бухгалтерського обліку та оцінки системи внутрішнього
контролю визначено ризик внутрішнього контролю. Аудиторський ризик внутрішнього контролю
визначено як середній, тобто ступінь довіри до ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
визнано середнім. Задовільний стан бухгалтерського обліку на підприємстві забезпечив своєчасне
складання та подання до відповідних інстанцій фінансової та статистичної звітності. Аудиторами
перевірено відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих
форм звітності одна до одної. Перевіркою встановлена їх відповідність. Відповідальність
управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової
звітності відповідно до МСФЗ, МСБО, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність" від 16.07.99р. № 996-XIV та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора за надання
висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї
фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно
до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських
процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання
суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також вибіркову перевірку підтверджень чисел
та пояснень, обчислення і розрахунок, оцінку та аналітичні процедури, тестування доказів, що
підтверджують суми в фінансовій звітності, та виконане в ній розкриття інформації. Аудит включає
також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку і оцінку представленої фінансової
звітності. Наш аудит включає також оцінку фінансової звітності в цілому виходячи з розміру
суттєвості помилки на рівні 5,73% від валюти балансу. Думка аудитора щодо достовірності
фінансової звітності ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" за 2014 рік Ми вважаємо, що отримали
достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. До інформації, що
перевірялася, було застосовано наступні процедури аудиту: перевірку, спостереження, запит і
підтвердження, обчислення і розрахунок, оцінка, аналітичні процедури. Підстави для висловлення
умовно-позитивної думки Ми не мали змоги підтвердити кількість та вартість нематеріальних
активів, основних засобів та запасів ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" станом на 31.12.2014р.,
оскільки не спостерігали за річною інвентаризацією оборотних і необоротних активів. Протягом
2014 року на ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" не нараховувались забезпечення для
відшкодування майбутніх витрат і платежів згідно МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та
умовні активи". Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстави для
висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"
станом на 31.12.2014р. відображає по всім суттєвим аспектам інформацію про фінансовий стан
ПАТ у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, передбаченої Міжнародними
стандартами фінансової звітності, та відносно правдиву картину фінансового стану підприємства і
результатів його діяльності. Розкриття інформації за видами звітності Розкриття інформації за
видами активів відповідно до Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку Облік
незавершеного будівництва, основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу Згідно облікової
політики, прийнятої на підприємстві, облік основних засобів ведеться відповідно до П(С)БО 7
"Основні засоби", облік нематеріальних активів ведеться відповідно до вимог П(С)БО 8
"Нематеріальні активи". В кінці року підприємство трансформує дані щодо основних засобів та
нематеріальних активів та відображає їх в фінансовій звітності відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" та 38 "Нематеріальні активи". Базою оцінки
для визнання балансової вартості об'єктів основних засобів згідно з МСБО є переоцінена сума, яка
є їх справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація
та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Зобов'язань, пов'язаних з придбанням
основних засобів немає. Всі основні засоби відповідають критеріям визнання. Інвентаризація
основних засобів проведена на підприємстві згідно наказу № 334 від 26.05.2014р. Станом на

31.12.2014 року майно у заставі відсутнє. В 2012 році проведена переоцінка основних засобів земельної ділянки, будівель та споруд, машин та обладнання. Оцінку проводило ТОВ "Центр
Консалтингу" (м. Київ) станом на 22.03.2013. Переоцінено майже 80% балансової вартості
основних засобів. Крім того, у 2014р. відбувся наступний рух об'єктів групи машин та обладнання:
введено в експлуатацію основних засобів на суму 33,0 тис.грн., збільшення первісної вартості за
рахунок поліпшення становило 2,0 тис.грн., вибуття склало 28,0 тис.грн. По статті "Незавершені
капітальні інвестиції" на 31.12.14р. обліковувались вартості будівлі цеху пам'ятників, які ще не
введені в експлуатацію загальною вартістю 67,0 тис. грн.; у балансі за МСФЗ ця сума включена до
відповідних груп основних засобів. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.14 становить
46262,0 тис.грн. Для нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів
використовується прямолінійний метод, який згідно облікової політики підприємства, враховує
строк корисного використання активу для кожного активу конкретно, або для групи подібних
активів. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів дорівнює 0. Довгострокових фінансових
інвестиції ПАТ не має.
Нематеріальні активи станом на 31.12.2014 року складають: по залишковій вартості на суму 167,0
тис.грн., накопичена амортизація 288,0 тис.грн., первісна вартість становить 121,0 тис.грн.
Аналітичний облік ведеться згідно діючих форм, дані аналітичного обліку відповідають даним
синтетичного обліку основних фондів та нематеріальних активів. Облік запасів Облік запасів
ведеться відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". Запаси відображаються у звітності відповідно до МСБО
2 "Запаси". При передачі запасів у виробництво, для продажу або іншому вибутті для оцінки
використовується метод середньозваженої собівартості. Методи оцінки протягом звітного періоду
не змінювались. Всі запаси відповідають критеріям визнання. Вільнянським районним управлінням
юстиції у 2013р. накладено арешт і встановлено обмеження права користування майном на
загальну суму 1689,3 тис.грн. Станом на 31.12.2014 року підприємство має запаси в сумі 5395,0
тис.грн. В т.ч.: виробничі запаси: 656,0 тис.грн., незавершене виробництво: 1893,0 тис.грн., готова
продукція: 2466,0 тис.грн., товари: 380,0 тис.грн. Суттєвих зауважень до оцінки та обліку товарноматеріальних запасів немає. Інвентаризація товарно- матеріальних цінностей проведена на
підприємстві згідно наказу № 334 від 26.05.2014р. Аналітичний облік ведеться згідно діючих форм.
Розкриття інформації про запаси представлена у примітках до фінансової звітності. Облік
дебіторської заборгованості Визнання та оцінка дебіторської заборгованості ведеться відповідно
до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". У статті "Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги" відображено заборгованість покупців або замовників за надані їм послуги,
товари, роботи, послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). Станом на 31.12.2014
року дебіторська заборгованість складає 3106,0 тис.грн. На дату балансу дебіторська
заборгованість за авансами виданими склала 3587,0 тис.грн. Інша поточна дебіторська
заборгованість на 31.12.14 склала 4463,0 тис.грн.: витрати на страхування автомобілю - 3 тис.грн;
розрахунки по претензіям - 52,0 тис.грн.; розрахунки з підзвітними особами - 1208,0 тис.грн.;
фінансова допомога поворотна - 3185,0 тис.грн.; лікарняні з фонду - 15,0 тис.грн. Серед
заборгованості немає такої заборгованості, яку керівництво вважало би безнадійною. Розкриття
інформації про дебіторську заборгованість представлено у примітках до фінансових звітів. Облік
грошових коштів та їх еквівалентів Ведення касових операцій на Підприємстві здійснюється в
цілому відповідно до Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні",
затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 р. за № 637 із змінами та доповненнями. Банківські
операції на Підприємстві здійснюються відповідно до Інструкції "Про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті", затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004 р. за № 22, з
урахуванням змін та доповнень. Облік операцій на поточному рахунку ведеться в програмі
1С:Бухгалтерія. Залишки безготівкових коштів на рахунку 31 відповідають даним обслуговуючого
банку. Проведені операції підтверджені виписками банку та додатками до них. Грошові кошти та їх
еквіваленти в національній валюті на розрахункових рахунках та в касі підприємства станом на
31.12.2014 року складають - 3,0 тис.грн. ПАТ веде розрахунки за допомогою валютних та
гривневих рахунків. Гроші на депозитних рахунках відсутні. Розкриття інформації про зобов'язання
відповідно до Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку Облік інших оборотних активів
Інші оборотні активи складають на дату балансу 568,0 тис.грн. і представляють дебетове сальдо
по податковим зобов'язанням з ПДВ в сумі 553,0 тис.грн та податковому кредиту в сумі 15,0 тис.грн.
Облік зобов'язань Довгострокові зобов'язання на дату балансу складають 31 467,0 тис.грн. та
являють собою фінансову допомогу, отриману від юридичних осіб, їх перелік наведено в примітках
до звітності. Всі договори були пролонговані у 2014р. Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги на 31.12.2014 року складає 8102,0 тис.грн. Найбільш вагомі кредитори
представлені в примітках до балансу. Поточна кредиторська заборгованість на 31.12.2014 року
складає: з бюджетом - 1005,0 тис.грн.; зі страхування - 3360,0 тис.грн.; з оплати праці - 3167,0
тис.грн. за одержаними авансами - 4656,0 тис.грн. Інші поточні зобов'язання на 31.12.14
становлять 1969,0 тис.грн.: 12,0 тис. грн - розрахунки з підзвітними особами; 1048,0 тис. грн. отримана фінансова допомога, аліменти; 556,0 тис.грн. - не підтверджений податковий кредит з
ПДВ; 353,0 тис.грн. -профспілкові видатки та нараховані відсотки не перераховані. Облік
розрахунків з працівниками Середньооблікова чисельність працюючих 167 чол. Нарахування
заробітної плати здійснюється на Підприємстві у відповідності з прийнятою системою оплати праці
згідно штатного розпису. Сума нарахованої зарплати за 2014 рік - 5029 тис.грн. Залишок
заборгованості по заробітній платі на 31.12.2013 року складає 3167,0 тис.грн. Розрахунки із
підзвітними особами проводились з додержанням вимог п.п. 170.9.2 статті 170 "Податкового
кодексу України" від 02.12.2010р. №2755-VІ, а також Наказу Міністерства доходів і зборів України
"Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та
Порядку його складання" від 24.122013р. №845. Розкриття інформації про власний капітал
відповідно до Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку Облік власного капіталу Власний
капітал відображено в балансі одночасно з відображенням активів і зобов'язань, які призводять
до його зміни. Структура капіталу відповідним чином класифікована, оцінена та достовірно
відображена в первинних документах. Статутний капітал ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"
станом на 31.12.2014 року сформовано з дотриманням вимог чинного законодавства України та
сплачено повністю. Облік додаткового капіталу. За звітний період реалізація випущених акцій не
проводилась. Станом на 31.12.2014 року капітал у дооцінках не змінився і складає 39 145,0

тис.грн., у тому числі - дооцінка активів у 2012р.- 36 314,0 тис.грн., інший додатковий капітал - 2
831,0 тис.грн. Облік резервного капіталу. Резервний капітал на підприємстві створюється за
рахунок нерозподіленого прибутку згідно з діючим законодавством та засновницькими
документами. Станом на 31.12.2014 року резервний капітал не змінився і складає 99,0 тис.грн.
Облік прибутків та збитків. Відображення в обліку нерозподіленого прибутку та його
використання не містить суттєвих викривлень. За звітний період ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"
отримав збиток в сумі 10901,0 тис.грн. Непокритий збиток в балансі станом на 31.12.2014 року
складає 28987,0 тис.грн. Він збільшився на 10938 тис.грн. за рахунок отриманого у 2014р. чистого
збитку 10901,0 тис.грн та за рахунок впливу трансформації звітності за МСФЗ на "-" 37,0тис.грн.
Ми вважаємо, що статті І-го розділу пасиву балансу достовірно оцінені і дають правдиве і
неупереджене уявлення про власний капітал підприємства. Формування та сплата статутного
фонду (капіталу) Станом на 31.12.2014 року статутний капітал підприємства становить 57,0
тис.грн., відповідно до суми, зафіксованої в статуті , затвердженому рішенням загальних зборів
акціонерів ПАТ "Янцівський гранкар'єр" №9 від 18.05.06 року. Статутний фонд розподілений на
5707000 шт. простих іменних акцій номіналом 0,01 грн. Статутний капітал сформовано у
відповідності до вимог Закону України "Про господарські товариства" та Положення про порядок
збільшення розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2000 року №158,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 жовтня 2000 року №753/4974. Випуск акцій
зареєстровано ДКЦПФР, свідоцтво № 401/08/1/98 від 29.07.98 р., зареєстровано № 43/08/1/99 від
15.02.1999 р. Форма випуску документарна. Згідно протоколу зборів акціонерів б/н від 19.10.2010
було прийнято рішення про переведення випуску акцій товариства з документарної форми в
бездокументарну. 10.12.2010р. було отримано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №
187/08/1/10, видане Запорізьким територіальним управлінням ДКЦПФР. Остання редакція
статуту, зареєстрована 09.04.13р. Вільнянською державною районною адміністрацією Запорізької
області номер запису 10831050021000334. Статут перереєстровано відповідно до вимог
законодавства: змінені деякі терміни, що використовуються та додано новий вид діяльності (п.
2.2.8. Статуту - Здійснення бурових, та вибухових робіт). Відкритої підписки та випуску цінних
паперів за період перевірки не було. На дату здійснення аудиторської перевірки зміни до статуту в
органах державної адміністрації не зареєстровані. Активи та зобов'язання у фінансовому звіті на
нашу думку класифіковано відповідно до Положень(стандартів) бухгалтерського обліку. Оцінка
активів та зобов'язань на нашу думку достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому
економічних вигод, пов'язаних з їх використанням. Розкриття інформації щодо обсягу чистого
прибутку Дохід у звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу
або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім
зростання капіталу за рахунок внесків учасників) та визнається, коли є ймовірність надходження
до підприємства економічних вигід, пов'язаних з операцією. Витрати у звіті відображаються в
момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного
капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу
власниками) одночасно з визнанням доходів. Облік доходів ведеться відповідно до П(С)БО 15
"Доходи". Критерії визнання доходів застосовуються окремо по кожній операції. Дохід визнається
в момент підписання акту прийомки - передачі робіт. За даними підприємства, оцінка чистого
доходу від реалізації за 2014 рік становить 21707,0 тис.грн. Інші операційні доходи 1183,0 тис.грн.
являють собою дохід: від курсових різниць; від операційної оренди активів, дохід від реалізації
інших оборотних активів. Витрати діяльності та обігу Облік витрат на послуги ведеться відповідно
до вимог національного положення стандарту № 16 "Витрати". Склад витрат відповідає
правильності визнання та класифікації. Загально - виробничі витрати списуються по факту в
звітному періоді їх виникнення. На виконання проектних робіт розроблені кошториси, згідно яких
виконується списання витрат. Собівартість реалізованих послуг за 2014 рік - 18995,0 тис.грн.
Адміністративні витрати та витрати на збут в 2014 році відносились на витрати звітного періоду,
відображені у відповідному рядку звітності, та склали відповідно 2822,0 тис.грн. та 8493,0 тис.грн.
Інші операційні витрати на 31.12.14 становлять 3238,0 тис.грн та включають у себе: амортизацію
необоротних активів, переданих в оперативну оренду, благодійну допомогу, витрати на оплату
праці, витрати на створення резерву сумнівних боргів, витрати на страхування, суми нарахованих
податків і зборів, установлених ПКУ, інших обов'язкових платежів, відшкодування ПФУ витрат на
виплату й доставку пенсій, призначених по ст. 13 ЗУ "Про пенсійне забезпечення" та інші витрати.
Визначення бази оподаткування та податкових розрахунків по ПДВ проводиться в цілому у
відповідності до нормативних вимог, а саме: вимогам розділу V Податкового кодексу України та
інших нормативних актів, що стосуються податкового законодавства. Аналітичний та синтетичний
облік витрат автоматизовано. Облік фінансових результатів Вартість чистого доходу за 2014 рік
становить 21707,0 тис.грн. Фінансовий результат за 2014 рік - збиток в сумі 10901,0 тис.грн.
Дивіденди за попередній період не нараховувались, що пов'язано зі збитковим фінансовим
результатом. Рух коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Грошові
кошти відповідним чином розраховані, являються власністю підприємства, необхідним чином
описані та розкриті в фінансовій звітності. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності
має від'ємне значення - 29,0 тис.грн. Рух коштів від інвестиційної діяльності від'ємний (-20,0)
тис.грн., що в основному пов'язано з придбанням необоротних активів. Чистий рух коштів від
фінансової діяльності відсутній. Загальний чистий рух коштів за 2014 рік має відємне значення і
становить "-" 49,0 тис.грн. Залишок коштів на 31.12.14р. склав 3 тис.грн. Загальні надходження
грошових коштів в 2014році склали 26513,0 тис.грн. Грошові кошти в повному обсязі доступні до
використання. Розкриття інформації про власний капітал Зміни статей Звіту про власний капітал
Зміни статей Звіту про власний капітал законно, своєчасно та правильно документально
оформлені та відображені обліку. Розподіл прибутку проводиться згідно рішень акціонерів. Оцінка
корпоративного управління капіталом наведена в окремому розділі аудиторського звіту. Власний
капітал забезпечує фінансову стабільність розвитку підприємства. Є основою для продовження
господарської діяльності підприємства в майбутньому. У випадку ліквідації власний капітал є
мірилом захисту прав кредиторів, при наданні кредиту - забезпечення умов кредитування. Станом
на 31.12.2014 року власний капітал склав 10314,0 тис.грн. В 2014 році відбулись наступні зміни:
зменшення власного капіталу на 10938,0 тис.грн. за рахунок отриманого у 2014р. чистого збитку

10901,0 тис.грн та коригування нерозподіленого збитку згідно вимог МСФЗ у 2013 році на "-"37
тис.грн. Інша інформація Протягом року на судовому розгляді знаходились справи, більшість яких
стосувались стягнення з ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" відшкодування витрат за позовами
Управління Пенсійного фонду України в Вільнянському районі Запорізької області сум
заборгованостей по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.
Кількість відкритих виконавчих проваджень на дату цього звіту становить 397 шт. Протягом
2014р. на судовому розгляді знаходилось 146 судових справ, із яких за даними юридичного відділу
підприємства ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" виступає відповідачем у 98 судових справах. У
2014р. операції з пов'язаними особами відсутні. Протягом року 2014 року нараховано та виплачено
зарплату провідному управлінському персоналу (директору та головному бухгалтеру) в сумі 132,2
тис.грн., інші виплати відсутні. Інша інформація емітента цінних паперів відповідно до
законодавства України Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства України
Визначення вартості чистих активів проведено на підставі "Методичних рекомендацій щодо
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", що схвалені Рішенням ДКЦПФР
України від 17.11.2004 року №485: Чисті активи = Необоротні активи + оборотні + витрати
майбутніх періодів - довгострокові зобов'язання - поточні зобов'язання - забезпечення наступних
витрат і платежів - доходи майбутніх періодів = 10314,0 тис.грн. Статутний капітал в сумі чистих
активів на дату балансу складає 0,55% (57/10314,0*100%) Чисті активи Товариства станом на
31.12.2014 року складають 10314,0 тис. грн., що більше, ніж величина статутного фонду
Товариства, та відповідають вимогам чинного законодавства, а саме п. 3 ст. 155 цивільного
кодексу України №435-IV від 16.01.2003 року. Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків
вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону
України "Про акціонерні товариства" Досліджуване підприємство є акціонерним товариством, тому
підлягає під виконання вимог законодавчих актів про значні правочини. Відповідно до ст.70 Закону
України "Про акціонерні товариства" значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення
товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна
(робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства,
за даними останньої річної фінансової звітності. Протягом звітного періоду підприємством не було
здійснено дій, які є значними правочинами. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом
2014 року, та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до
значної зміни вартості його цінних паперів, визначені в ч.1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери
та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-ІV Протягом 2014 року: Товариство не приймало
рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
Товариство не приймало рішення про викуп власних акцій. Товариство не здійснювало
лістингу/делістінгу цінних паперів на фондовій біржі. Товариство не отримувало позики або
кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента. Товариство не приймало рішення про
утворення, припинення його філій, представництв, вищий орган Товариства не приймав рішення
про зменшення статутного капіталу. Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення
ухвали про його санацію не було. Рішення вищого органу Товариства або суду про припинення або
його банкрутство не було. Довідка про фінансовий стан ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" На
основі фінансових звітів був проведений аналіз показників фінансового стану, який базувався на
порівнянні звітного періоду з попередніми. Для проведення аналізу були використані методи
одномірного та двомірного порівняння, горизонтального та вертикального аналізу, аналізу
відносних показників (коефіцієнтів). Чистий оборотний капітал підприємства за звітний період має
від'ємне значення і на дату балансу його дефіцит складає "-" 4648 тис.грн., що свідчить про
передкризову фінансову стійкість. Порівняно з 2013р. дефіцит чистого оборотного капіталу
збільшився. Згідно з розрахованими коефіцієнтами ліквідності: підприємство не в змозі погасити
усі поточні борги, навіть якщо для цього використає всі свої оборотні активи; оборотні активи, крім
запасів, на підприємстві в кінці року забезпечують поточні зобов'язання лише на 55%;
підприємство не готове терміново розрахуватись з короткостроковими зобов'язаннями. Відповідно
до проведеного аналізу платоспроможності: на кінець звітного періоду всі кредити та
зобов'язання підприємства в 5,21 рази вище власного капіталу, що говорить про фінансову
залежність підприємства від позикових джерел. Забезпечення власними оборотними коштами має
від'ємне значення і складає "-" 0,21, що вказує на дефіцит власних оборотних коштів; власний
оборотний капітал на підприємстві відсутній. Аналіз ділової активності показав наступне: середня
оборотність всіх активів складає на кінець 2014 року 0,32 оборотів в рік; зниження коефіцієнта
середньої оборотності кредиторської заборгованості означає ріст покупок у кредит; середня
тривалість погашення кредиторської заборгованості складає 244 днів, керівництву
рекомендується покращувати політику по розрахунках з постачальниками; середній строк
погашення дебіторської заборгованості перевищує значення норми, що сигналізує про
необхідність впровадження заходів щодо оптимізації політики по розрахунках із клієнтами. За
звітний період фінансовий результат - збиток 10901,0 тис.грн. Відповідно всі показники
рентабельності мають від'ємні значення. Зменшення рівня рентабельності активів може свідчити
про падаючий попит на продукцію підприємства та про нагромадження активів. Середня
рентабельність власного капіталу за звітний період складає "-"50,22%. На 1грн. капіталу,
інвестованого у власний капітал, підприємство отримало 0,50грн. збитку. Умови ліквідності
балансу виконуються частково. Дефіцит найбільш ліквідних активів складає 22256,0 тис.грн. На
дату балансу загальний дефіцит власного оборотного капіталу дорівнює: (-22256,0) + 11645,0 + (25504,0) = - 36115,0 тис. грн., що говорить про нестабільну фінансову стійкість та може поставити
під сумнів подальшу безперервну діяльності підприємства. Проведено аналіз на предмет
фінансової стійкості ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр", згідно якого виявлено, що суми основних
джерел покриття запасів для забезпечення підприємству поточного безперервного виробництва
недостатньо, їх дефіцит дорівнює 10043,0 тис.грн. Тип фінансової стійкості - 4-й: кризовий.
Середній запас фінансової стійкості відсутній. Аналіз структури витрат показав, що найбільшу
долю займають інші операційні витрати (39,05%). Матеріальні витрати, витрати на оплату праці та
амортизація займають 19,93%, 14,63% та 19,28% відповідно. Загальний обсяг витрат збільшився
на 7987,0 тис.грн., або на 30,26%. Таким чином, збільшення рентабельності виробництва можливо
за рахунок зменшення інших операційних витрат. Резервом зменшення операційних витрат є їх
оптимізація. Оскільки підприємство працювало зі збитками на протязі 2011 - 2014 років,

аудиторами проведена діагностика банкрутства ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" за Методикою
діагностики банкрутства, що діє в Україні. Оцінка згідно з "Методичними рекомендаціями щодо
виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства,
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства", затвердженими Наказом Міністерства
економіки України від 19 січня 2006 р. № 14 із змінами від від 26 жовтня 2010 року № 1361. Можна
зробити висновок, що передкризовий фінансовий стан, дефіцит власного робочого капіталу,
збитковість, часткова платоспроможність є причинами для розробки керівництвом підприємства
перспективного бізнес-плану для відновлення своєї платоспроможності і фінансової стійкості і
забезпечення подальшої безперервної діяльності ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр". За
результатами розрахунків і досліджень ознаки фіктивного банкрутства, ознаки дій з доведення до
банкрутства, ознаки дій з приховування банкрутства на підприємстві відсутні. Аудитори впевнені,
що діяльність цього підприємства в осяжному майбутньому буде безперервною. Основні відомості
про аудиторську фірму: Назва аудиторської фірми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Злагода". Ідентифікаційний код юридичної особи: 36015556. Фактична
адреса місцезнаходження юридичної особи: 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 3-А,
оф.18. Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати
аудиторську діяльність: Свідоцтво№4193, видане Аудиторською палатою України, рішення
№194/3 від 25.09.2008 року, дійсне до 04.07.2018 року. Номер, дата видачі сертифіката аудитора
керівника Серія А№006205 від 19.01.2007 року, рішення АПУ № 254/3, чинний до 19.01.2017 року.
Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості №4193, рішення АПУ від 31.10.2013 р.
№281/4 Телефон: (061) 701-02-85, т/ф (061) 212-69-38. Електронна сторінка: www.zlagoda.zp.ua.
Дата і номер договору на проведення аудиту Договір від 13 січня 2015р. № 86/АВ Дата початку і
дата закінчення проведення аудиту з 13 січня 2015р по 20 березня 2015р. Директор Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Злагода", сертифікований аудитор, канд.екон.
наук. Л.В. Таратута

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
N з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні*

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?
Так*

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так*
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

Ні*

X
ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так*

Ні*

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Однією із причин скликання останніх позачергових зборів Продовження (переукладення) кредитних договорiв з Райффайзен-банк "Аваль".
___________

ні

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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

Ні*

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний
Інші (запишіть)

X
В складі наглядової ради
комітети не створено.

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так*

Ні*

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так*

Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будьякі вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X
акціонерного товариства

Ні*

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
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?*
Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для ні
голови та членів виконавчого органу

ні

ні

так

Визначення розміру винагороди для так
голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

Прийняття рішення про
ні
притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого
органу

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього
аудитора

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких ні
існує конфлікт інтересів
___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів,
враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими
інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так*

Ні*

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація
Публікується у
розповсюджується
пресі,
на загальних
оприлюднюється в
зборах
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР
про ринок цінних
паперів
Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії документів
надаються на
запит акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

ні

так

так

так

так

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

так

так

так

так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні

так

так

так

так

Статут та
внутрішні
документи

ні

ні

так

так

так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

Розмір
ні
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства
___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років?
Так*

Ні*

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так*
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні*

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так*

Ні*

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так*
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Ні*

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи
фінансового менеджменту? ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так*

Ні*

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
так, плануємо розпочати переговори
так, плануємо розпочати переговори в наступному році
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
не визначились

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом
управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким
чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
д/н

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової
установи.

д/н

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу
за рік.

д/н

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких
фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д/н

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,
або про відсутність таких заходів.

д/н

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або про
відсутність такої системи.

д/н

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а
також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.

д/н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівліпродажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.

д/н

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації
(вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
(звіту).

д/н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора
наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності

д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року

д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора

д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх д/н
п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг

д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг

д/н

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

д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг д/н
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

д/н

___________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Коди

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ
ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"

Територія
Організаційно-правова
форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління

Дата (рік,
місяць, число)

01.01.2015

за ЄДРПОУ

05467607

за КОАТУУ

2321555300

за КОПФГ

230

за СПОДУ

Вид економічної
діяльності

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку,
гіпсу, крейди та глинистого сланцю

за КВЕД

08.11

Середня кількість
працівників1

168

Одиниця виміру

тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Адреса, телефон

70050, Запорізька обл., Вільнянський р-н, смт. Кам'яне, вул. Зелена, буд. 30, 06143-9-71-42

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.
Форма N 1
Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

1000

80

167

первісна вартість

1001

192

288

накопичена амортизація

1002

112

121

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

52891

46262

первісна вартість

1011

171934

171934

знос

1012

119043

125672

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

первісна вартість

1016

0

0

знос

1017

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

0

0

1030

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Код за ДКУД

1801001

Усього за розділом I

1095

52971

46429

Запаси

1100

5201

5395

Виробничі запаси

1101

1775

656

Незавершене виробництво

1102

891

1893

Готова продукція

1103

1856

2466

Товари

1104

679

380

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125

3339

3106

4303

3587

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

з бюджетом

1135

0

489

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4040

4463

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

3

3

Готівка

1166

2

0

Рахунки в банках

1167

1

3

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

0

0

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

396

568

Усього за розділом II

1195

17282

17611

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

70253

64040

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

57

57

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

39145

39145

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

99

99

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-18049

-28987

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

21252

10314

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

30448

31467

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

30448

31467

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

9664

8102

за розрахунками з бюджетом

1620

553

1005

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1661

3360

за розрахунками з оплати праці

1630

1529

3167

за одержаними авансами

1635

2854

4656

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2292

1969

Усього за розділом IІІ

1695

18553

22259

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття

1700

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

70253

64040

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Андрій Олександрович
(підпис)

Головний бухгалтер

Флоренцева Олена Михайлівна
(підпис)

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Коди

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ
КАР'ЄР"

Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

за ЄДРПОУ

05467607

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.
I. Фінансові результати
Форма N 2
Стаття

Код за ДКУД

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

2000

21707

30607

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050

( 18995 )

( 22333 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2712

8274

2090

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1183

1374

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2822 )

( 2963 )

Витрати на збут

2150

( 8493 )

( 7911 )

Інші операційні витрати

2180

( 3238 )

( 3861 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

0

0

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток

2190

збиток

2195

( 10658 )

( 5087 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

1801003

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275

0

0

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток

2295

( 10658 )

( 5087 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-243

-247

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

0

0

( 10901 )

( 5334 )

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

збиток

2355

II. Сукупний дохід
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-10901

-5334

III. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати

2500

6851

8131

Витрати на оплату праці

2505

5029

5941

Відрахування на соціальні заходи

2510

2446

2624

Амортизація

2515

6638

5839

Інші операційні витрати

2520

13427

3861

Разом

2550

34391

26396

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Середньорічна кількість простих акцій

2600

5707000

5707000

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605

5707000

5707000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-1.9101104

-0.9346417

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

-1.9101104

-0.934642

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Андрій Олександрович
(підпис)

Головний бухгалтер

Флоренцева Олена Михайлівна
(підпис)

Коди

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ
КАР'ЄР"

Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

за ЄДРПОУ

05467607

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.
Форма N 3

Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

26513

34106

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Повернення податків і зборів

3005

70

64

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

603

12

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1453

2197

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

( 21877 )

( 23163 )

3100

Праці

3105

( 2519 )

( 4236 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 921 )

( 2732 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1394 )

( 2083 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

( 244 )

( 304 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

( 89 )

( 144 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118

( 1061 )

( 1635 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 103 )

( 72 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання
позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 1854 )

( 3773 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-29

320

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

1801004

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 20 )

( 301 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-20

-301

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

(0)

(0)

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-49

19

Залишок коштів на початок року

3405

3

1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

49

-17

Залишок коштів на кінець року

3415

3

3

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Андрій Олександрович
(підпис)

Головний бухгалтер

Флоренцева Олена Михайлівна
(підпис)

Коди

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ
КАР'ЄР"

Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

за ЄДРПОУ

05467607

Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Форма N 4
Стаття

1

Код за ДКУД

1801005

Код Зареєстрований Капітал у Додатковий Резервний Нерозподілений Неоплачений Вилучений Всього
рядка
капітал
дооцінках
капітал
капітал
прибуток
капітал
капітал
(непокритий
збиток)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

57

0

39145

99

-18049

0

0

21252

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

-37

0

0

-37

Скоригований
залишок на
початок року

4095

57

0

39145

99

-18086

0

0

21215

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-10901

0

0

-10901

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки
в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-10901

0

0

-10901

Залишок на
кінець року

4300

57

0

39145

99

-28987

0

0

10314

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Андрій Олександрович
(підпис)

Головний бухгалтер

Флоренцева Олена Михайлівна
(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до фінансової звітності
ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" за 2014 рік
1. Примітки до Форми №1 "Баланс"
1.1 Примітки до статті "Нематеріальні активи":
Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". В кінці року підприємство трансформує дані щодо
нематеріальних активів та відображає їх в фінансовій звітності відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 "Нематеріальні
активи".
Для нарахування амортизації нематеріальних активів використовується прямолінійний метод.
Нематеріальні активи станом на 31.12.2014 року складають:
По залишковій вартості на суму 167,0 тис.грн.
Накопичена амортизація 288,0 тис.грн.
Первісна вартість становить 121,0 тис.грн.
Підприємство має наступні нематеріальні активи: права користування природними ресурсами - 85,0 тис.грн. (проектно-пошукові роботи по ділянці
"Кам'яна" Янцівського родовища; проектно-пошукові роботи по ділянці "Нова" Янцівського родовища) та інші нематеріальні активи - 108,0 тис.грн.
(програми 1С:Бухгалтерія, ПЗ "1С:Підприємство 8" Клієнтська ліцензія, ПЗ Офіс Microsoft Office Home and Student 2010 Russian та сертифікація
щебеню).
По статті "Незавершені капітальні інвестиції" на 31.12.14р. обліковується вартість витрат на розробку та провадження ліцензій, які ще не введені в
експлуатацію, загальною вартістю 95,0 тис.грн.; у балансі за МСФЗ ця сума включена до первісної вартості нематеріальних активів.
1.2. Примітки до статті "Основні засоби"
Облік основних засобів ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". В кінці року підприємство трансформує дані щодо основних засобів та
відображає їх в фінансовій звітності відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби".
Базою оцінки для визнання балансової вартості об'єктів основних засобів згідно з МСБО є переоцінена сума, яка є їх справедливою вартістю на дату
переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності.
22.03.2012 року ТОВ "Центр Консалтінгу" (м. Київ) проведена переоцінка основних засобів - земельної ділянки, будівель та споруд, машин та
обладнання. Переоцінено майже 80% балансової вартості основних засобів.
Крім того, у 2014р. відбувся наступний рух об'єктів групи машин та обладнання: введено в експлуатацію основних засобів на суму 33,0 тис.грн.,
збільшення первісної вартості за рахунок поліпшення становило 2,0 тис.грн., вибуття склало 28,0 тис.грн.
По статті "Незавершені капітальні інвестиції" на 31.12.14р. обліковувались вартості
будівлі цеху пам'ятників, які ще не введені в експлуатацію загальною вартістю 67,0 тис. грн.; у балансі за МСФЗ ця сума включена до відповідних груп
основних засобів.
ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" володіє наступними групами основних засобів на 31.12.14р.(тис.грн):
Групи основних засобів за МСФЗ: Первісна вартість на 31.12.14 Знос на 31.12.14 Залишкова вартість 31.12.14
Земельні ділянки (з урахуванням дооцінки) 2 906 0 2 906
Будинки та споруди (з урахуванням дооцінки) 32 383 7 376 25 007
Машини та обладнання (з урахуванням переоцінки) 132 734 115 271 17 463
Автомобілі 3 500 2 763 737
Меблі та приладдя 60 41 19
Офісне обладнання 284 221 63
Разом 171 867 125 672 46 195
Незавершені капітальні інвестиції 67 0 67
РАЗОМ 171 934 125 672 46 262
Зміни фінансової звітності згідно трансформації станом на 31.12.2014р.:
- донараховано знос згідно проведених раніше дооцінок на 7157 тис.грн;
- було проведено перекласифікацію статті "Незавершені капітальні інвестиції" в статтю "Основні засоби" загальною вартістю 67,0 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів на 31.12.14р. становить 46262,0 тис.грн.
Для нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів використовується прямолінійний метод, який згідно облікової політики
підприємства, враховує строк корисного використання активу для кожного активу конкретно, або для групи подібних активів. Ліквідаційна вартість
об'єктів основних засобів дорівнює 0.
Довгострокових фінансових інвестиції ПАТ не має.
1.3. Примітки до рядків 1100 "Запаси", 1101 "Виробничі запаси", 1102 "Незавершене виробництво", 1103 "Готова продукція", 1104 "Товари" Балансу.
При передачі запасів у виробництво, для продажу або іншому вибутті для оцінки використовується метод середньозваженої собівартості. Методи
оцінки протягом звітного періоду не змінювались.
Станом на 31.12.2014 року підприємство має запаси в сумі 5395,0 тис.грн.
В т.ч.:
o виробничі запаси - 656,0 тис.грн., які складаються з сировини й матеріалів - 8,5 тис.грн.; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів 24,0 тис.грн.; паливо - 130,0 тис.грн.; тара і тарні матеріали - 1,0 тис.грн.; будівельні матеріали - 2,0 тис.грн.; матеріали для переробки - 53,0 тис.грн.;
запасні частини - 338,0 тис.грн.; малоцінні та швидкозношувані предмети - 78,0 тис.грн., інші матеріали - 21,0 тис.грн.
o напівфабрикати - 1893,0 тис.грн.
o готова продукція - 2466,0 тис.грн.
o товари - 380,0 тис.грн.
На кінець року невизнаних активів немає.
1.4. Примітки до рядка 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" та рядка 1130 "Дебіторська заборгованість за
виданими авансами" Балансу.
Станом на 31.12.2014 року дебіторська заборгованість складає 3106,0 тис.грн.

На дату балансу дебіторська заборгованість за авансами виданими склала 3587,0 тис.грн.
Серед заборгованості немає такої заборгованості, яку керівництво вважало би безнадійною.
1.5. Примітки до рядка 1155 Балансу "Інша поточна дебіторська заборгованість".
Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.14 склала 4463,0 тис.грн.: витрати на страхування автомобілю - 3 тис.грн; розрахунки по претензіям
- 52,0 тис.грн.; розрахунки з підзвітними особами - 1208,0 тис.грн.; фінансова допомога поворотна - 3185,0 тис.грн.; лікарняні з фонду - 15,0 тис.грн.
1.6. Примітки до рядка 1165 Балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти"
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті на розрахункових рахунках та в касі підприємства станом на 31.12.2014 року складають - 3,0
тис.грн. ПАТ веде розрахунки за допомогою валютних та гривневих рахунків. Гроші на депозитних рахунках відсутні.
1.7.Примітки до рядка 1190 Балансу "Інші оборотні активи".
Інші оборотні активи складають на дату балансу 568,0 тис.грн. і представляють дебетове сальдо по податковим зобов'язанням з ПДВ в сумі 553,2
тис.грн та податковому кредиту в сумі 14,4 тис.грн.
1.8. Примітки до рядка 1400 Балансу "Зареєстрований капітал"
Статутний капітал протягом року не змінювався.
Розмір статутного капіталу станом на 31 грудня 2014 року:
- заявлений - 57 070 грн.;
- оплачений - 57 070 грн.
Склад та структура статутного капіталу:
- кількість акцій - 5 707 000 шт.;
- види акцій - прості іменні;
- номінальна вартість однієї акції - 0,01 грн.;
- форма існування - бездокументарна.
Остання редакція статуту, зареєстрована 09.04.13р. Вільнянською державною районною адміністрацією Запорізької області номер запису
10831050021000334. Статут перереєстровано відповідно до вимог законодавства: змінені деякі терміни, що використовуються та додано новий вид
діяльності (п. 2.2.8. Статуту - Здійснення бурових, та вибухових робіт).
Емісії акцій не було.
Випуск нових акцій за грошові кошти на протязі 2014 року - не було.
Анульовані на протязі 2014 року акції - відсутні.
Відкритої підписки та випуску цінних паперів за період перевірки не було. На дату здійснення аудиторської перевірки інші зміни до статуту в органах
державної адміністрації не зареєстровані.
1.9. Примітки до рядка 1410 Балансу "Додатковий капітал"
За звітний період реалізація випущених акцій не проводилась.
Станом на 31.12.2014 року капітал у дооцінках не змінився і складає 39 145,0 тис.грн., у тому числі - дооцінка активів у 2012р.- 36 314,0 тис.грн., інший
додатковий капітал - 2 831,0 тис.грн.
1.10. Примітки до рядка 1415 Балансу "Резервний капітал"
Резервний капітал на підприємстві створюється за рахунок нерозподіленого прибутку згідно з діючим законодавством та засновницькими
документами. Станом на 31.12.2014 року резервний капітал не змінився і складає 99,0 тис.грн.

1.11. Примітки до рядка 1420 Балансу "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"
Стаття зменшилась на 10938,0 тис.грн. за рахунок отриманого у 2014р. збитку в сумі 10901,0 тис.грн. та за рахунок впливу трансформації звітності за
МСФЗ на "-" 37,0тис.грн.
1.12. Примітки до рядка 1515 Балансу "Інші довгострокові зобов'язання"
Довгострокові зобов'язання на дату балансу складають 31 467,0 тис.грн. та являють собою фінансову допомогу, отриману від юридичних осіб.
Всі договори були пролонговані у 2014р.
1.13. Примітки до рядка 1615 Балансу "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2014 року складає 8102,0 тис.грн.
1.14. Примітки до статті "Поточні зобов'язання за розрахунками": рядки 1620 "з бюджетом", 1625 "зі страхування" 1630 "з оплати праці", 1635 "з
одержаних авансів" Балансу
Поточна кредиторська заборгованість на 31.12.2014 року складає:
" з бюджетом - 1005,0 тис.грн.;
" зі страхування - 3360,0 тис.грн.;
" з оплати праці - 3167,0 тис.грн.
" за одержаними авансами - 4656,0 тис.грн.
1.15. Примітки до рядка 1690 Балансу "Інші поточні зобов'язання".
Інші поточні зобов'язання на 31.12.14 становлять 1969,0 тис.грн.: 12,0 тис. грн - розрахунки з підзвітними особами; 1048,0 тис. грн. - отримана
фінансова допомога, аліменти; 556,0 тис.грн. - не підтверджений податковий кредит з ПДВ; 353,0 тис.грн. -профспілкові видатки та нараховані
відсотки не перераховані.
2. Примітки до Форми №2 "Звіт про фінансові результати"
2.1. Примітки до рядка 2120 Звіту "Інші операційні доходи"
Інші операційні доходи 1183,0 тис.грн. являють собою дохід: від курсових різниць; від операційної оренди активів, дохід від реалізації інших оборотних
активів.
2.2. Примітки до рядка 2180 Звіту "Інші операційні витрати"
Інші операційні витрати на 31.12.14 становлять 3238,0 тис.грн та включають у себе: амортизація необоротних активів, переданих в оперативну

оренду, благодійну допомогу, витрати на оплату праці, витрати на створення резерву сумнівних боргів, витрати на страхування, суми нарахованих
податків і зборів, установлених ПКУ, інших обов'язкових платежів, відшкодування ПФУ витрат на виплату й доставку пенсій, призначених по ст. 13 ЗУ
"Про пенсійне забезпечення" та інші витрати.
3. Примітки до Форми №3 "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)"
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності має від'ємне значення - 29,0 тис.грн. Рух коштів від інвестиційної діяльності від'ємний (-20,0)
тис.грн., що в основному пов'язано з придбанням необоротних активів. Чистий рух коштів від фінансової діяльності відсутній. Загальний чистий рух
коштів за 2014 рік - позитивний і склав 3,0 тис.грн. Залишок коштів на 31.12.14р. склав 3 тис.грн. Загальні надходження грошових коштів в 2013 році
склали 26513,0 тис.грн.
3.1 Примітки до рядка 3095 "Інші надходження" в сумі 1453 тис.грн включає в себе валютні надходження.
3.2 Примітки до рядка 3190 "Інші витрачання" в сумі 1854 тис.грн. включає надану фінансову допомогу; виплати профспілкам та сплати
розстрокування; відсотки з продажу валюти; суми видані під звіт та інші витрати.
4. Примітки до Форми №4 "Звіт про власний капітал"
4.1 Примітки до рядка 4090 "Інші зміни"
У 2014р. відбулось коригування нерозподіленого прибутку на (-37) тис.грн. внаслідок того, що на підприємстві розроблена і затверджена наказом
директора облікова політика підприємства відповідно до національних П(С)БО. При цьому фінансова звітність в НКЦПФР трансформується і
надається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
4.2. Примітки до рядка 4100 "Чистий прибуток (збиток) за звітний період"
Фінансовий результат за 2014р. - чистий збиток 10901,0 тис.грн.
5. Умовні зобов'язання та активи
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих
випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Станом на 31.12.2014 року умовні зобов'язання відсутні.
6. Інформація щодо дивідендів, сплачених протягом 2014 року
Фінансовий результат підприємства у 2014р. - чистий збиток 10901 тис.грн, тому рішення про виплату дивідендів не приймалось.
7. Операції із пов'язаними особами
У 2014р. операції з пов'язаними особами відсутні.
Протягом року 2014 року нараховано та виплачено зарплату провідному управлінському персоналу (директору та головному бухгалтеру) в сумі 132,2
тис.грн., інші виплати відсутні.
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