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

      
     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.  

Генеральний 
Директор 

      
Кухта Володимир Валентинович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

30.04.2014                         М.П. 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське рудоуправлiння" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

00191891 

4. Місцезнаходження 
емітента 

27631 Кiровоградська область Кiровоградський район село 
Катеринiвка . 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(0522) 30-27-73 (0522) 30-27-71 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

rudo@utel.net.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

  

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у   

  
  

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на власній 
сторінці http://kaolincentre.com.ua 

в мережі 
Інтернет 

  

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



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 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів   

10. Інформація про дивіденди X 

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   

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 До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав 
до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства. 
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  
емiтента не реєструвалося. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не 
вiдбувалося. 
"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi. 
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент 
не випускав боргових цiнних паперiв. 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Публiчне акцiонерне товариство " Кiровоградське 
рудоуправлiння" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  14291050011000676 

3. Дата проведення державної реєстрації  30.01.1994 

4. Територія (область)  Кiровоградська область 

5. Статутний капітал (грн.)  40867.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 98 

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

08.12  ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ 

 36.00  ЗАБІР, ОЧИЩЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ВОДИ 

      

10. Органи управління 
підприємства 

Органами управління Товариством є: 
- Загальні збори акціонерів 
- Генеральний директор 
- Наглядова раза 
- Ревізійна комісія 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 Кiровоградське центральне регiональне вiддiлення 
ПАТ " Мегабанк" 

2) МФО банку  351629 

3) Поточний рахунок  26004980040134 

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

 ПАТ " Райффайзен Банк " АВАЛЬ" 

5) МФО банку  380805 

6) Поточний рахунок  26008261496 

 



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 

Видобування та збагачування нерудної 
сировини                                                                                 

№ 459                28.02.1996 Державний комiтет по геологiї та використанню надр                                             28.02.2016                                                                                      

Опис 
Лiцензiя видана на експлуатацiю Обознiвського родовища (дiлянка Кар'єр № 1) 
Кориснi копалини вториннi каолiни, каолiн для цементу, суглинки, пiсок, прiснi пiдземнi води. 

 



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 
Місцезнаходження 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035 Київська область Солом'янський м. Київ Сурiкова, 3   0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

    0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) посада Генеральний Директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кухта Володимир Валентинович 

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

ЕА 427832 14.05.1998 Кiровоградським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1957 
5) освіта** вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничий iнженер 
6) стаж керівної роботи (років)** 34 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Державне Кiровоградське рудоуправлiння, директор 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

13.07.1996 безстроково 

9) опис    До повноважень Генерального директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, 
представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками  Генерального дирнектора  
є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Радою  акцiонерiв  Товариства, 
забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi 
пiдприємства. Генеральний  директор представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з iншими 
юридичними та/або фiзичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями, установами. Iншi 
повноваження та обов'язки Генерального  директора передбаченi статутом товариства. Винагороду за 
виконання посадових обов'язкiв Генеральний  дирекор в звiтному роцi отримував згiдно контракту ( 
трудового договору), система премiюваня вiдповiдно до колективного договору.  В натуральнiй формi 
винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Генеральний 
директор не має.  Генеральний директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
 Генеральний директор обирається на посаду та звiльняється з посади на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв є пiдставою для укладення або розiрвання трудового 
контракту мiж Генеральним директором i Радою акцiонерного Товариства. 
 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

"Б.М.Б.-С.Д. ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД", 

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

121417 

4) рік народження**  
5) освіта**  
6) стаж керівної роботи (років)**  
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013   на 3 роки 

9) опис    Голова Наглядової ради забезпечує органiзацiю її дiяльностi i пiдписує разом з секретарем 
протоколи засiдань Наглядової ради. До повноважень Голови Наглядової ради вiдноситься представлення 
iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на 
засiданнях Наглядової ради. Обов'язками Голови Наглядової ради  є керiвництво та координацiя дiяльностi 
Наглядової ради для належного виконання  Наглядовою радою  своїх функцiй, передбачених Статутом 
Товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв Голови Наглядової ради  пропорцiйно до 
середнього заробiтку по пiдприємству. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини Голова Наглядової ради не має.  
 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Чiбiсов Олександр Михайлович 

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

ЕА 511574 29.09.1998 Кiровським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1956 
5) освіта** вища, Львiвський державний унiверситет, юрист 
6) стаж керівної роботи (років)** 18 
7) найменування підприємства та iнформацiя вiдсутня 



попередня посада, яку займав** 
8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013  обрано на 3 роки 

9) опис    До повноважень члена  Наглядової ради  вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi 
мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. 
Обов'язками члена  Наглядової ради є брати участь у засiданнях Ради для забезпечення прийняття рiшень, 
що стосуються дiяльностi Товариства. Отримує  винагороду  за виконання посадових обов'язкiв члена  
Наглядової ради  згідно укладеної цивільно-правової угоди. В натуральнiй формi винагорода не 
виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

ТОВ "Трест "Росія" 

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

7825409750 

4) рік народження**  
5) освіта**  
6) стаж керівної роботи (років)**  
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013 обрано  на  3 роки 

9) опис    До повноважень члена  Наглядової ради  вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi 
мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. 
Обов'язками члена  Наглядової ради є брати участь у засiданнях Ради для забезпечення прийняття рiшень, 
що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член  Наглядової 
ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Макеєва Людмила Анатолiївна 

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

ЕА 869779 01.02.2002 Кiровоградським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1961 
5) освіта** вища, Кiровоградський нацiональний унiверситет, iнженер-

електрик 
6) стаж керівної роботи (років)** 18 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Державне Кiровоградське рудоуправлiння, начальник вiддiлу 
працi та заробiтної плати 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013 обрано на  3 роки 

9) опис    До повноважень члена  Наглядової ради  вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi 
мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. 
Обов'язками члена  Наглядової ради є брати участь у засiданнях Ради для забезпечення прийняття рiшень, 
що стосуються дiяльностi Товариства. Отримує  винагороду  за виконання посадових обов'язкiв члена  
Наглядової ради  згідно укладеної цивільно-правової угоди. В натуральнiй формi винагорода не 
виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Макеєв Володимир Генадiйович 

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

ЕА 869776 31.01.2002 Кiровограсдький РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1962 
5) освіта** вища, Кiровоградський нацiональний унiверситет, iнженер-

механiк 
6) стаж керівної роботи (років)** 27 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Державне Кiровоградське рудоуправлiння, начальник ЦБТ 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

12.05.2010  обрано 3 роки 

9) опис    До повноважень голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення 



своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. 
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
член ревiзiйної комiсiї не має. 
 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кучеренко Катерина Іванівна 

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

ЕА 842163 17.07.2001 Кіровоградським РВ УМВС України в 
Кіровоградській області 

4) рік народження** 1957 
5) освіта** середня спеціальнаЮ Полоцький сільгосптехнікум (Білорусія) 
6) стаж керівної роботи (років)** 34 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Кіровоградське рудоуправління" заступник головного 
бухгалтера 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

12.05.2010 3 обрано на  роки 

9) опис    Ревiзiйна комiсiя обирається та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Ревiзiйна 
комiсiя складається з 3-х осiб. На першому засiданi пiсля створення Ревiзiйної комiсiї її члени обирають зi 
свого складу голоу РДо повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення 
проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання 
висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не 
отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
 
1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Забродоцька Людмила Миколаївна 

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

ЕА 513646 05.11.1998 Кiровоградським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1955 
5) освіта** середня-спецiальна, Харкiвський автотранспортний технiкум 
6) стаж керівної роботи (років)** 5 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Кiровоградське рудоуправлiння", диспетчер 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

12.05.2010  обрано 3 роки 

9) опис    Ревiзiйна комiсiя обирається та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Ревiзiйна 
комiсiя складається з 3-х осiб. На першому засiданi пiсля створення Ревiзiйної комiсiї її члени обирають зi 
свого складу голоу РДо повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення 
проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання 
висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не 
отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

КОМПАНIЯ "GROUP C UNIVERSAL LIMITED" 

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

165834 

4) рік народження**  
5) освіта**  
6) стаж керівної роботи (років)**  
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013 обрано  3 роки 

9) опис    До повноважень члена  Наглядової ради  вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi 
мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. 
Обов'язками члена  Наглядової ради є брати участь у засiданнях Ради для забезпечення прийняття рiшень, 
що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член  Наглядової 
ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 



 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 
Директор 

Кухта Володимир 
Валентинович 

ЕА 427832 14.05.1998 
Кiровоградським РВ УМВС 
України в Кiровоградськiй 

областi 

64792 7.92717840801 64792 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

"Б.М.Б.-С.Д. ТРЕЙДИНГ 
КОРПОРЕЙШН 
ЛИМИТЕД", 

121417 208854 25.55289108572 208854 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Чiбiсов Олександр 
Михайлович 

ЕА 511574 29.09.1998 Кiровським 
РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
55 0.00672914577 55 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

ТОВ "Трест "Росія" 7825409750 22371 2.736927105 22371 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Макеєва Людмила 
Анатолiївна 

ЕА 869779 01.02.2002 
Кiровоградським РВ УМВС 
України в Кiровоградськiй 

областi 

3820 0.46736976044 3820 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Макеєв Володимир 
Генадiйович 

ЕА 869776 31.01.2002 
Кiровограсдький РВ УМВС 
України в Кiровоградськiй 

областi 

3956 0.4840091027 3956 0 0 0 

Член Ревізійної 
комісії 

Кучеренко Катерина 
Іванівна 

ЕА 842163 17.07.2001 
Кіровоградським РВ УМВС 
України в Кіровоградській 

області 

19 0.00232461399 19 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Забродоцька Людмила 
Миколаївна 

ЕА 513646 05.11.1998 
Кiровоградським РВ УМВС 

15 0.00183522157 15 0 0 0 



України в Кiровоградськiй 
областi 

Член Наглядової 
ради 

КОМПАНIЯ "GROUP C 
UNIVERSAL LIMITED" 

165834 200000 24.46962096557 200000 0 0 0 

Усього 503882 61.64900775687 503882 0 0 0 

 



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

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

"Б.М.Б.-С.Д. ТРЕЙДIНГ 
КОРПОРЕЙШН ЛIМIТЕД" 

0000000000 
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ  00000   м. 

Санкт-Петербург 
208854 25.552891085717 208854 0 0 0 

КОМПАНIЯ "GROUPC 
UNIVERSAL LIMITED" 

0000000000 
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ  00000   м. 

Санкт-Петербург 
200000 24.469620965571 200000 0 0 0 

Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Усього 408854 50.022512051288 408854 0 0 0 

 



VIII. Інформація про дивіденди 
 

За результатами звітного періоду За результатами попереднього періоду  

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

        

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн 

        

Сума виплачених 
дивідендів, грн 

        

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

д/н д/н д/н д/н 

Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н 

Опис 

Слухали по питанню № 8 порядку денного "Затвердження порядку розподiлу прибутку товариства за 
2012 р." iнформацiю зам. головного бухгалтера Кучеренко К.I. 
Прибуток за 2012 рiк склав 1282,0 тис. грн., витрачено на поточнi цiлi пiдприємства за рахунок 
прибутку в сумi 298,8 тис. грн. та запропонувалап розподiлити на наступнi цiлi: 
- Частину прибутку в сумi 298,8 тис. грн. затвердити, як витрати на поточнi цiлi пiдприємства; за 
рахунок прибутку 
-  Частину прибутку в сумi 983,2 тис. грн  залишити у складi власного капiталу, як нерозподiлений 
прибуток зарезервований для фiнансового забезпечення виробничого розвитку пiдприємства. 
-  Фонд виплати дивiдендiв не формувати. 
 

 



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

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001 УКРАЇНА  Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 2791278 
Факс (044) 2796015 
Вид діяльності  
Опис Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - 

юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного 
товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з 
урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне 
товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в 
установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 
1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством 
«Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію 
цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). 
Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування 
системи депозитарного обліку цінних паперів. 

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

"Мiжгалузевий депозитарний центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35477315 
Місцезнаходження 61145 УКРАЇНА  Дзержинський м. Харкiв вул Космiчна, 26 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ № 520276 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

02.02.2010 

Міжміський код та телефон (057) 7140190 
Факс (057) 7140190 
Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної 

дiяльностi зберiгача цiнних паперiв 
Опис Договiр № 18-ЕМ вiд 01.07.2010. Провадження професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку - депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

"Аналiтик Аудит - Центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37231745 
Місцезнаходження 25006 УКРАЇНА  Кiровський м. Кiровоград вул. Ушакова, 1а, кiм. 511 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

А № 4381 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України (рiшення 220/3 вiд 23.09.2010 р.) 

Дата видачі ліцензії або іншого 23.09.2010 



документа 
Міжміський код та телефон (0522) 27-42-85 
Факс (0522) 27-42-85 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 
Опис Проведення аудиторської перевiрки даних балансу та фiнансового звiту 

замовника за звiтний перiод i складання аудиторського висновку про 
достовiрнiсть цiєї iнформацiї. 

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

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 
Місцезнаходження 01601 Київська область  м. Київ вул. Шовковична, 42/44 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-03 
Факс (044) 277-50-01 
Вид діяльності  
Опис 13.03.2013 року Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення про 

включення цінних паперів ПАТ "Кіровоградське рудоуправління" до 
Біржового списку ПФТС без включення до Біржового реєстру 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

04.06.2010 26/11/1/10 

Кiровоградське 
територiальне 
управлiння 

Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA 4000079669 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.05 817340 40867.00 
100.000000000

000 

Опис 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  186/11/1/99 вiд 05.11.1999 р.втратило чиннiсть у зв'язку iз змiною форми iснування ЦП iз документарної в бездокументарну  
форму iснування . 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

Найменування основних 
засобів На 

початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 5946.000 5105.000 0.000 0.000 5946.000 5105.000 

- будівлі та споруди 1377.000 1374.000 0.000 0.000 1377.000 1374.000 

- машини та обладнання 1609.000 1606.000 0.000 0.000 1609.000 1606.000 

- транспортні засоби 2956.000 2122.000 0.000 0.000 2956.000 2122.000 

- інші 4.000 3.000 0.000 0.000 4.000 3.000 

2. Невиробничого призначення 685.000 567.000 0.000 0.000 685.000 567.000 

- будівлі та споруди 685.000 567.000 0.000 0.000 685.000 567.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 6631.000 5672.000 0.000 0.000 6631.000 5672.000 

 
Пояснення :  Балансова вартi сть основних засобi в компанi ї за станом на 31 грудня 2013 
року визначена в сумi 5672,0 тис. грн..  
Первi сна вартi сть становить -  26706,0 тис. грн., амортизацi я -  21034,0 тис. грн. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 7952 7501 

Статутний капітал (тис.грн.) 41 41 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 41 41 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(7952.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(41.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 4200.00 Х Х 
Довгостроковий кредит 26.06.2013 2100.00 22.000 25.06.2015 
Довгостроковий кредит 26.06.2013 2100.00 22.000 25.06.2015 
Зобов'язання за цінними паперами Х 94.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 94.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 579.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 4873.00 Х Х 
Опис У вiдповiдностi до МСБО 23 "Витрати на позики" компанiя визнає  витрати на позики, якi визнаються 

як витрати перiоду. 
Витратами на позики за 2013 рiк компанiя вважає  витрати на сплату вiдсоткiв,  у зв`язку iз 
запозиченням коштiв в банкiвськiй установi, що є не погашеними на 31 грудня 2013 року в сумi 4200 
тис. грн. Витрати на сплату вiдсоткiв  визнаються компанiєю у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк у складi  
фiнансових  витрат  i складають 1067,2 тис. грн. 
 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ з/п Основний вид продукції у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Каолiн 168651,5         13243.50 100 171809,5         23509.70 100 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 
собівартості 

реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 
1 Матерiальнi затрати  41.30 
2 Витрати на оплату працi  18.00 
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи   6.70 
4 Амортизацiя   5.90 
5 Iншi операцiйнi витрати  28.10 

 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
18.03.2013 25.03.2013 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                         
26.04.2013 30.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                            

27.06.2013 01.07.2013 
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів 

емітента                                                                       

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2010 1 0 

2 2011 1 0 

3 2012 1 0 

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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше Реєстрацiйну комiсiю для реєстрацiї акцiонерiв, якi прибули для участi у Загальних зборах 

призначено Генеральним директором 
 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 
 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 
 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше   

 
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 

    

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді     
Інше позачерговi збори не скликалися 

 
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                          5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 

Кількість представників держави                           0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       2 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        3 

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     X 

Інші (запишіть)                                          
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                     Пропорцiйно до середньої заробiтної плати 
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                          
Наглядова рада обирається з числа акцiонерiв Товариства. Посадовi особи Товариства не є 
членами Наглядової ради. 

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

X   

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

  X 

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

  X 

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

  X 

Інше (запишіть)                                                                            
 
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?  4  
 
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 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Так Ні Ні 

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

Положення про загальні збори акціонерів                   X 

Положення про наглядову раду                              X 

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                          

 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 
Інформація 
розповсюд
жується на 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 

Копії 
документів 
надаються 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 



загальних 
зборах 

загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

ринок цінних 
паперів 

безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

на запит 
акціонера 

інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

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

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Ні Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Так Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 

Не проводились взагалі                                     Х 

Менше ніж раз на рік                                       Х 

Раз на рік                                               Х   

Частіше ніж раз на рік                                    Х  
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                            X 

Виконавчий орган                        X   
Інше (запишіть)                                          

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                           

 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 
 
 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант             X   

Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                    Стороннiм консультантом є незалежний аудитор 

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

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 



За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  X 
Інше (запишіть)                                          

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                          X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                          

 
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 наступних трьох років                                   X 

Не визначились                                            
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство не має кодексу корпоративного управлiння 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено:   
 
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.  
   

 



 
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю  
" Аудиторська фірма " Аналітик-Аудит-Центр" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 37231745 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Кіровоград,  вул. Ушакова, 1 А, к. 511 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

4381 
23.09.2010 

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 
 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)  
Товариства з обмеженою відповідальністю " Аудиторська фірма " Аналітик- Аудит- Центр" 
щодо фінансової звітностіПублічного  акціонерного товариства " Кіровоградське 
рудоуправління" а станом на 31 грудня 2013 року 
Кіровоград 2014 р. 
Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента. 
Вступний параграф. 
Основні відомості про емітента: 
- Повне найменування - Публічне  акціонерне товариство " Кіровоградське 
рудоуправління" ; 
- Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України -  00191891; 
- Місцезнаходження - 27631, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село 
Катеринівка; 
- Дата державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб- підприємців  - 30.01.1994 р. № 14291050011000676. 
Опис аудиторської перевірки 
Аудит було здійснено  відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю, якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як 
Національні стандарти аудиту ( Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 
р. № 122/2). При складанні  аудиторського висновку ( звіту незалежного аудитора) 
аудитори керувались  " Вимогами  до аудиторського висновку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів  
( крім емітентів облігацій місцевої позики)",  затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 
29.09.2011 р. № 1360. 
Ми провели аудит  повного комплекту фінансової звітності Публічного  акціонерного 
товариства " Кіровоградське рудоуправління", що додається, за станом на 31 грудня 
2013 року, що включає: 
- Баланс ( Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 року; 
- Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік; 
- Звіт про власний капітал  за 2013 рік; 
- Звіт  про рух грошових коштів  за 2013 рік; 
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 
пояснювальні примітки  за 2013 рік. 
Опис відповідальності управлінського персоналу 
Відповідальність управлінського персоналу за підготовку  
та достовірне представлення фінансових звітів 
Управлінський персонал  Публічного  акціонерного товариства " Кіровоградське 
рудоуправління" несе відповідальність  за складання та достовірне подання 
фінансових звітів на 31 грудня 2013 року у відповідності з застосованою 
концептуальною основою щодо розробки,  впровадження застосування внутрішнього 
контролю щодо підготовки  та достовірного відображення інформації в фінансових 
звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або  помилок; 
вибору та застосування відповідної облікової політики; подання облікових оцінок.  
Опис відповідальності аудитора 
Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності. 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності  Публічного  
акціонерного товариства " Кіровоградське рудоуправління"  на 31 грудня 2013 року на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до 
Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання 



впевненості та супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту ( Рішення 
Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2).  Ці стандарти вимагають 
від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування 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 аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, ми  розглянули 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 оцінку відповідності використаних облікових 
політик, загального подання фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. Думка аудиторів щодо повного комплекту фінансової звітності ПАТ 
" Кіровоградське рудоуправління" на 31 грудня 2013 року складена у відповідності до 
вимог МСА, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 " Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності", 706 " Пояснювальні параграфи та параграфи 
з інших питань у звіті незалежного аудитора" . 
Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності 
Висловлення думки: 
На нашу думку фінансова звітність  Публічного акціонерного товариства 
" Кіровоградське рудоуправління" відображає   достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан Публічного  акціонерного товариства " Кіровоградське 
рудоуправління"  за станом на 31 грудня 2013 року та його  фінансові результати і 
рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
застосованої концептуальної основи  -  Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.  Думка аудитора безумовно- позитивна. 
Інша допоміжна інформація 
Думка аудитора щодо  іншої допоміжної інформації: 
1. Розрахунок вартості чистих активів Публічного  акціонерного товариства 
" Кіровоградське рудоуправління" за станом на 31 грудня 2013 року проведено у 
відповідності до положень  ст.155 " Статутний капітал акціонерного товариства" 
Цивільного кодексу України, а також з урахуванням " Методичних рекомендацій щодо 
визначення вартості чистих активів акціонерного товариства", схвалених Рішенням 
ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485 і розраховується шляхом вирахування із суми 
активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов` язань, прийнятих до розрахунку. 
За даними розрахунку  ми висловлюємо думку, що розрахункова вартість чистих 
активів Публічного  акціонерного товариства " Кіровоградське рудоуправління" за 
станом на 31 грудня 2013 року   відповідає   вимогам  чинного законодавства, а 
саме  статті 155  Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003 р. ( зі змінами 
та доповненнями). 
2.  Думка аудиторів стосовно  наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою 
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом 
цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю  сформована у 
відповідності до Міжнародного  Стандарту Аудиту 720  " Відповідальність аудитора 
щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність":  
За даними перевірки можна висловити думку,  що  суттєвих невідповідностей між 
фінансовою звітністю Публічного  акціонерного товариства " Кіровоградське 
рудоуправління", що підлягала  аудиту,  та іншою інформацією, що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до  Національної  Комісії  з  цінних паперів 
та фондового ринку  разом з фінансовою звітністю, не виявлено.  
3. Думка аудиторів щодо  виконання значних правочинів (10 і більше відсотків 
вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) 
відповідно до статті 70 " Значний правочин" розділу XIII. " Значні правочини та 
правочини, щодо вчинення яких є  
заінтересованість" Закону України " Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 
вересня 2008 року:  
Нами перевi ренi вчиненi  ПАТ " Кіровоградське рудоуправління"  правочини , які було 
укладено у звi тному перi одi.  Правочини, якi перевищують  10 i бi льше вi дсоткi в 
вартостi активi в  Публічного  акціонерного товариства  " Кіровоградське 
рудоуправління"  за даними останньої  рi чної фi нансової звi тностi  в 2013 році  
укладались у відповідності до статті 70  " Значний правочин" розділу XIII. " Значні 
правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість" Закону України 
" Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року. 
4. Думка аудиторів щодо стану корпоративного управління,  у тому числі   стану 
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України " Про акціонерні товариства" № 514 
- VI від 17 вересня 2008 року:  



На нашу думку стан корпоративного управління відповідає вимогам  Закону України 
" Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року.  
Корпоративне управління Товариством здійснюється Загальними зборами.  Для  
проведення перевірки  фінансово- господарської діяльності Загальні збори Товариства 
обирають Ревізійну комісію. Генеральний директор здійснює управління поточною 
діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів 
та Наглядової ради. Наглядова рада контролює та регулює діяльність  Товариства та 
здійснює захист прав акціонерів.  
Наглядова рада  ПАТ " Кіровоградське рудоуправління"  не запроваджувала посади 
внутрішнього аудитора  ( служби внутрішнього аудиту) . 
5. Думка аудиторів стосовно ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства сформована у відповідності до Міжнародного  
Стандарту Аудиту 240 " Відповідальність аудитора, що стосується  шахрайства, при 
аудиті фінансової  
звітності" :  
На нашу думку  отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцi нених 
ризикi в суттєвого викривлення внаслi док шахрайства та помилок. I нформацi я, 
отримана внаслi док застосування аналi тичних процедур, зi браних доказi в, дає 
достатню впевненi сть у тому, що фi нансова звi тнi сть у цi лому не мi стить суттєвого 
викривлення внаслi док шахрайства чи помилок. 
Основні відомості про аудиторську фірму 
Незалежними аудиторами  Гриценко Оленою Іванівною ( сертифікат аудитора серії А 
№004236  виданий за рішенням Аудиторської палати України №  91 від 15 червня 2000 
року, термін дії сертифіката продовжено до 15 червня 2014 року ) , Митецькою 
Оленою Василівною ( сертифікат серії А № 004241 виданий за рішенням Аудиторської 
палати України № 91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката продовжено  до 
15 червня 2014 року) Товариства з обмеженою відповідальністю  " Аудиторська фірма 
" Аналітик- Аудит- Центр" ( Код ЄДРПОУ - 37231745, зареєстроване Реєстраційною Палатою 
Кіровоградського міськвиконкому -  27 серпня 2010 року , номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців - 
14441020000007210), яке здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  за № 4381, затвердженого 
рішенням Аудиторської палати України № 220/3  від 23.09.2010 року  і розташоване 
за адресою:  
м. Кіровоград,  вул. Ушакова, 1 А, к. 511, тел. 27-42-85, згідно договору № 2 від  
4 лютого  2014 року проведено перевірку достовірності та повноти  фінансової 
звітності  Публічного  акціонерного товариства " Кіровоградське рудоуправління"  за 
станом на 31 грудня 2013 року.  
Перевірку розпочато - 4 лютого  2014 року, закінчено -   24 лютого  2014 року. 
Директор ТОВ " АФ " Аналітик- Аудит- Центр" Митецька О. В.  
Аудитор Гриценко  О. І. 
Дата аудиторського висновку :  24 лютого    2014 року 
Адреса аудиторської фірми: м. Кіровоград,  вул. Ушакова, 1 А, к. 511 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське 
рудоуправлiння" 

за ЄДРПОУ 00191891 

Територія  КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 3522585802 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І 
КАОЛІНУ 

за КВЕД 08.12 

Середня кількість працівників  98   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 27631 Кiровоградська область Кiровоградський район село 
Катеринiвка ., т.(0522) 30-27-73 
 
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" грудня 2013 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 -- -- 

первісна вартість 1001 -- -- 
накопичена амортизація 1002 -- -- 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 6631 5672 
первісна вартість 1011 6631 5672 
знос 1012 -- -- 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 2101 1086 
Усього за розділом I 1095 8732 6758 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 679 219 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 2828 4436 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 

з бюджетом 1135 -- 215 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 215 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 970 1093 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 4038 104 
Рахунки в банках 1167 4038 104 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 8515 6067 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 17247 12825 



 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований капітал  
 

1400 41 41 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 132 132 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7328 7779 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 7501 7952 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 3994 4200 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 94 94 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 4088 4294 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 4114 -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 54 280 
розрахунками з бюджетом 1620 536 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 -- -- 
розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 
Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 954 299 
Усього за розділом IІІ 1695 5658 579 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 17247 12825 
 
 
  
 
 

Генеральний Директор ________________ Кухта Володимир Валентинович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ право одного пiдпису 
               (підпис)     

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське 
рудоуправлiння" 

за ЄДРПОУ 00191891 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 31005 35203 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (16953) (19663) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 14052 15540 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 -- -- 
Адміністративні витрати  2130 (2285) (2065) 
Витрати на збут 2150 (8604) (10036) 
Інші операційні витрати  2180 (--) (--) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 3163 3439 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 266 130 
Фінансові витрати  2250 (1067) (1193) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (797) (8) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 1565 2368 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -815 -1086 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 750 1282 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 750 1282 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 -- -- 
Витрати на оплату праці 2505 -- -- 
Відрахування на соціальні заходи 2510 -- -- 
Амортизація 2515 -- -- 
Інші операційні витрати 2520 -- -- 
Разом 2550 -- -- 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 817340 817340 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 817340 817340 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.91761000 1.56850000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 0.91761000 1.56850000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 

Генеральний Директор ________________ Кухта Володимир Валентинович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ право одного пiдпису 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське 
рудоуправлiння" 

за ЄДРПОУ 00191891 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 35196 39238 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Інші надходження 3095 -- -- 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (22497) (24097) 

Праці 3105 (3634) (4228) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1831) (2081) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (4663) (4522) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (1566) (1039) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (555) (1073) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (260) (--) 
Інші витрачання 3190 (635) (--) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1936 4310 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (62) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -62 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 5200 14582 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 9108 20074 
Сплату дивідендів 3355 (100) (168) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (1067) (1059) 
Інші платежі 3390 (795) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5870 -6719 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3934 -2471 
Залишок коштів на початок року 3405 4038 6509 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 104 4038 
 
  
 
 



Генеральний Директор ________________ Кухта Володимир Валентинович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ право одного пiдпису 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське 
рудоуправлiння" 

за ЄДРПОУ 00191891 

 
Звіт про власний капітал 

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 41 -- -- 132 7328 -- -- 7501 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 41 -- -- 132 7328 -- -- 7501 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 750 -- -- 750 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -299 -- -- -299 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 451 -- -- 451 
Залишок на кінець року 4300 41 -- -- 132 7779 -- -- 7952 
 
  
 
 

Генеральний Директор ________________ Кухта Володимир Валентинович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ право одного пiдпису 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примi тки до фi нансової звi тностi ПАТ " Кi ровоградське рудоуправлi ння" за   станом 
на  31 грудня 2013 року: 
1. I нформацi я про пi дприємство. 
2. Найбi льш суттєвi положення облi кової полi тики. 
3. Здатнi сть продовжувати дi яльнi сть безперервно. 
4. Основнi засоби. 
5. Витрати на позики. 
6. Запаси. 
7. Фi нансовi i нструменти. 
8. Дохi д. 
9. Податок на прибуток. 
10. Прибуток на акцi ю. 
11. Виплати працi вникам. 
12. Пов` язанi особи. 
13. Подi ї пi сля дати балансу. 
1. I нформацi я про пi дприємство. 
Найменування компанi ї - Публi чне акцi онерне товариство " Кi ровоградське 
рудоуправлi ння"; 
Код ЕДРПОУ  - 00191891; 
Органi зацi йно- правова форма - акцi онерне товариство; 
Компанi я розташована за адресою: 27631, Кi ровоградська область, Кi ровоградський 
район, село Катеринi вка. 
Компанi я заснована  28 сi чня  1994 року вi дповi дно до наказу Мi нi стерства 
промисловостi України  № 14  шляхом перетворення державного  пi дприємства 
" Кi ровоградське рудоуправлi ння"  у процесi приватизацi ї у Вi дкрите  акцi онерне 
товариство " Кi ровоградське рудоуправлi ння". 
Основною метою ПАТ " Кi ровоградське рудоуправлi ння" є здi йснення пi дприємницької 
дi яльностi для одержання прибутку в i нтересах акцi онерi в Компанi ї , покращення 
добробуту акцi онерi в у виглядi зростання ринкової вартостi акцi й Компанi ї, а також 
отримання акцi онерами дивi дендi в. 
Основним видом  дi яльностi Компанi ї є видобування глини та  каолi ну . 
Компанi я здi йснює постачання  видобутих глини та  каолi ну вi тчизняним покупцям  та  
виконує експортне постачання   i ноземним  покупцям. 
Дi яльнi сть Компанi ї залежить вi д сезонного фактору - обсяг робi т збi льшується у 
весняно- лi тнi й перi од. 
Перспективнi плани розвитку Компанi ї полягають у збi льшеннi обсягi в виробництва, 
залученнi нових клi єнтi в, покращеннi якостi робi т.  
2. Найбi льш суттєвi положення облi кової полi тики. 
Облi кова полi тика ПАТ " Кi ровоградське рудоуправлi ння"  - це  конкретнi принципи, 
основи, умови та правила, прийнятi компанi єю, для пi дготовки i подання фi нансової 
звi тностi. 
Вi дповi дно до МСБО 8 " Облi ковi полi тики , змi ни в облi кових оцi нках i помилки" 
компанi я  послi довно застосовує вибрану облi кову полi тику при здi йсненi 
господарських операцi й. Ця облi кова полi тика буде використана при першому ж 
застосуваннi Стандартi в.   
Облi кова полi тика розроблена так, щоб уся фi нансова звi тнi сть компанi ї  
вi дповi дала всi м  вимогам  кожного Мi жнародного Стандарту фi нансової звi тностi 
( МСФЗ) та  кожного Мi жнародного Стандарту  бухгалтерського облi ку ( МСБО) , що 
застосовується. Вi дступ вi д вимог МСФЗ та МСБО припустимий у вкрай рi дких 
випадках, коли це необхi дно, щоб забезпечити достовi рнi сть фi нансової звi тностi. 
Компанi я  змi нює облi кову полi тику тi льки якщо: 
- Змi на вимагається МСФЗ або  МСБО; 
- Змi на приводить до того , що фi нансова звi тнi сть надає достовi рну та 
доречнi шу i нформацi ю про вплив операцi й,  i нших подi й або умов на фi нансовий стан, 
фi нансовi результати дi яльностi або грошовi потоки суб` єкта господарювання. 
Компанi я робить це для цього, щоб користувачi фi нансової звi тностi мали змогу 
порi внювати фi нансову звi тнi сть  суб` єкта господарювання через якийсь час для 
визначення тенденцi й у його фi нансовому станi, фi нансових результатах дi яльностi  
та грошових потоках. 
Компанi я докладає максимальних зусиль для покращення доречностi, достовi рностi 
фi нансової звi тностi  та зi ставностi такої фi нансової звi тностi через якийсь час, 
а також для зi ставностi з фi нансовою звi тнi стю i нших суб` єктi в господарювання. 
Бухгалтерський облi к компанi ї здi йснюється бухгалтерi єю на чолi з головним 
бухгалтером. Посада головного бухгалтера входить до штатного розкладу компанi ї. 
Головний бухгалтер забезпечує дотримання вимог МСФЗ та МСБО, податкового 
законодавства України та i нших нормативних актi в. 



Головний бухгалтер несе вi дповi дальнi сть перед керi вником пi дприємства, вi дповi дно 
до перелi ку питань, перерахованих у його посадовi й i нструкцi ї i в цьому Положеннi. 
Право першого пi дпису на банкi вських розрахунково- платi жних та i нших документах 
надається генеральному директору. 
Головному бухгалтеру надається право другого пi дпису на документах, крi м 
банкi вських розрахунково- платi жних документi в. 
Документообi г компанi ї регулюється вi дповi дними органi зацi йно- розпорядчими 
документами, виданими посадовим особам у межах наданих їм повноважень. До таких 
документi в вi дносяться, зокрема ( але не виключно): 
- накази про проведення i нвентаризацi ї та створення  i нвентаризацi йних комi сi й, 
про встановлення та розмi ру лi мi ту каси та i ншi ; 
- посадовi i нструкцi ї. 
Перелi к посадових осi б, яким доручено отримувати i видавати матерi альнi цi нностi, 
визначається посадовими i нструкцi ями та договорами матерi альної вi дповi дальностi. 
Пi дставою для бухгалтерського облi ку господарських операцi й є первиннi документи, 
якi фi ксують факти здi йснення господарських операцi й. Первиннi документи повиннi 
бути складенi пi д час здi йснення господарської операцi ї, а якщо це неможливо - 
безпосередньо пi сля її закi нчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних 
на пi дставi первинних документi в можуть складатися зведенi облi ковi документи. 
I нформацi я, що мi ститься у прийнятих до облi ку первинних документах, 
систематизується на рахунках бухгалтерського облi ку в регi страх первинного та 
зведеного облi ку шляхом подвi йного запису їх на взаємопов' язаних рахунках 
бухгалтерського облi ку.  
Господарськi операцi ї  вi дображаються в облi кових регi страх у тому звi тному 
перi одi, в якому вони були здi йсненi. 
Компанi я  вживає всi х необхi дних заходi в для запобi гання несанкцi онованому та 
непомi тному виправленню записi в у первинних документах i регi страх бухгалтерського 
облi ку та забезпечує їх належне зберi гання протягом встановленого строку. 
Компанi я встановлює термi н проведення i нвентаризацi ї активi в та зобов` язань не 
рi дше одного разу на рi к  i обв` язково перед складанням рi чної фi нансової 
звi тностi. Термi н проведення i нвентаризацi ї активi в та зобов` язань перед 
складанням рi чної фi нансової звi тностi  встановлюється на протязi четвертого 
кварталу поточного року. 
Компанi я веде податковий облi к та подає  податкову звi тнi сть у вi дповi дностi до 
Податкового кодексу України та згi дно i нших нормативних документi в, що регулюють 
ведення податкового законодавства.  
Усi пi дроздi ли Компанi ї  ведуть бухгалтерський облi к у вi дповi дностi до  Робочого 
Плану рахункi в та I нструкцi ї про його застосування. В компанi ї застосовується  
" План рахункi в бухгалтерського облi ку активi в, капi талу, зобов` язань господарських 
операцi й пi дприємств i органi зацi й" та "I нструкцi я про застосування плану рахункi в 
бухгалтерського облi ку активi в, капi талу, зобов` язань господарських операцi й 
пi дприємств i органi зацi й", затверджена наказом МФУ вi д 30.11.99 р. № 291. 
Фi нансову звi тнi сть компанi я складає та подає у вi дповi дностi до Мi жнародних 
Стандартi в фi нансової звi тностi та Мi жнародних Стандартi в бухгалтерського облi ку. 
При пi дготовцi та поданнi i нформацi ї компанi я керується  МСФЗ 1 " Перше 
застосування Мi жнародних Стандартi в фi нансової звi тностi", МСБО 8 " Облi ковi 
полi тики, змi ни в облi кових оцi нках та помилки". Вi дповi дно до вказаних  МСФЗ  та 
МСБО компанi я намагається забезпечити , щоб перша фi нансова звi тнi сть компанi ї, 
складена за МСФЗ, та її промi жна фi нансова звi тнi сть за частину перi оду, 
охопленого цi єю фi нансовою звi тнi стю, мi стили високоякi сну i нформацi ю, яка : 
- Є прозорою для користувачi в i порi вняною в усi х вi дображених перi одах; 
- Забезпечує прийнятну вi дправну точку для облi ку  за МСФЗ; 
- Витрати на її отримання не повиннi перевищувати вигоди для користувачi в. 
I стотнi оцi нки, думки та припущення компанi я  робить на основi МСФЗ 1  " Перше 
застосування Мi жнародних Стандартi в фi нансової звi тностi", МСБО 8 " Облi ковi 
полi тики, змi ни в облi кових оцi нках та помилки". 
При складаннi та поданнi фi нансової звi тностi компанi я керується  також МСБО 1 
" Подання фi нансової звi тностi". Метою пi дготовки та подання фi нансової звi тностi  
є надання i нформацi ї про фi нансовий стан, фi нансовi результати дi яльностi та 
грошовi потоки суб` єкта господарювання,  яка є корисною для широкого кола 
користувачi в при прийняттi ними економi чних рi шень. Фi нансова звi тнi сть компанi ї 
також демонструє результати того, як управлi нський персонал компанi ї 
розпоряджається ввi реними йому ресурсами. Для досягнення цi єї мети фi нансова 
звi тнi сть надає таку i нформацi ю про компанi ю : 
- Активи. 
- Зобов` язання. 
- Власний капi тал. 
- Дохi д та витрати , у тому числi прибутки та збитки. 
- Внески та виплати власникам, якi дi ють згi дно з їхнi ми повноваженнями 
власникi в. 
- Грошовi потоки. 



Ця i нформацi я, разом з i ншою i нформацi єю у примi тках, допомагає користувачам 
фi нансової звi тностi  спрогнозувати майбутнi грошовi потоки компанi ї i , зокрема, 
i хнi й час та вi рогi днi сть. 
Функцi ональною валютою i валютою представлення звi тностi Компанi ї за 2013 рi к є 
українська гривня. 
  Операцi йнi сегменти. 
Компанi я розкриває та подає i нформацi ю про операцi йнi сегменти у вi дповi дностi до 
МСФЗ 8 " Операцi йнi сегменти". 
Компанi я вi дображає в звi тностi окремо i нформацi ю про операцi йний сегмент, який 
вi дповi дає будь- якому з таких кi лькi сних порогi в: 
- його вi дображений у звi тностi дохi д, включаючи як продажi зовнi шнi м 
клi єнтам, так i мi ж сегментнi продажi або трансфертнi операцi ї, становить 10% ( або 
бi льше) сукупного ( внутрi шнього та зовнi шнього доходу) всi х операцi йних сегментi в; 
- абсолютна величина вi дображеного в звi тностi прибутку або збитку становить 
10% ( або бi льше) бi льшої за абсолютною величиною суми: 
а) сукупного вi дображеного у звi тностi прибутку всi х операцi йних не збиткових 
сегментi в 
б) сукупного вi дображеного у звi тностi збитку всi х операцi йних збиткових сегментi в 
      - його активи становлять 10% ( або бi льше) сукупних активi в усi х операцi йних 
сегментi в. 
Фi нансова звi тнi сть компанi ї за 2013 рi к включає такий операцi йний сегмент: 
- добування глини та коалi ну. 
  Основнi засоби. 
Компанi я облi ковує Основнi засоби у вi дповi дностi до МСБО 16 " Основнi засоби". 
Компанi я визнає основними засобами матерi альнi об' єкти, що їх: 
- утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарi в чи наданнi 
послуг, для надання в оренду або для адмi нi стративних цi лей; 
- використовують за очi куванням протягом бi льше одного року та грошовою 
вартi стю бi льше 10000,00 грн. 
 Основнi засоби придбанi або створенi компанi єю зараховуються на баланс за 
собi вартi стю у вi дповi дностi до МСБО 16 " Основнi засоби". 
На основнi засобi компанi я нараховує амортизацi ю, систематично розподi ляючи суму 
активу, що амортизується, протягом строку його  корисної експлуатацi ї. Компанi я 
застосовує прямолi нi йний метод амортизацi ї основних засобi в. 
Компанi я встановлює лi квi дацi йну вартi сть основних засобi в в сумi 0,1%  вi д 
собi вартостi основного засобу. 
Компанi я встановлює такi класи основних засобi в та строки корисної експлуатацi ї: 
--------------------------------------------------- --------------- 
|              Класи             |           Строки              | 
|                                | корисної експлуатацi ї         | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 1 - земельнi дi лянки      |               -               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 2 - капi тальнi витрати на |              15               | 
| полi пшення земель, не пов' язанi |                               | 
| з будi вництвом                  |                               |  
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 3 - будi влi,              |              20               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| споруди,                        |              15               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| передавальнi пристрої           |              10               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 4 - машини та обладнання  |               5               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| з них:                          |                               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| електронно- обчислювальнi машини,|               2               | 
|i ншi машини для автоматичного   |                               | 
| оброблення i нформацi ї, пов' язанi|                               | 
| з ними засоби зчитування або    |                               | 
| друку i нформацi ї, пов' язанi з   |                               | 
| ними комп' ютернi програми ( крi м |                               | 
| програм, витрати на придбання   |                               | 
| яких визнаються роялтi, та/ або  |                               | 
| програм, якi визнаються         |                               | 
| нематерi альним активом), i ншi   |                               | 
|i нформацi йнi системи,           |                               | 
| комутатори, маршрутизатори,     |                               | 
| модулi, модеми, джерела         |                               | 
| безперебi йного живлення та      |                               | 



| засоби їх пi дключення до        |                               | 
| телекомунi кацi йних мереж,       |                               | 
| телефони ( в тому числi          |                               | 
| стi льниковi), мi крофони i рацi ї,|                               | 
| вартi сть яких перевищує 2500    |                               | 
| гривень                         |                               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 5 - транспортнi засоби    |               5               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 6 - i нструменти, прилади, |               4               | 
|i нвентар ( меблi)                |                               |  
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 7 - тварини               |               6               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 8 - багаторi чнi насадження|              10               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 9 -  i ншi основнi засоби  |              12               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 10 - бi блi отечнi фонди    |               3               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| 
 
| група 12 - тимчасовi            |               5               | 
|( нетитульнi) споруди            |                               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 13 - природнi ресурси     |               -               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 14  - i нвентарна тара     |               6               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 15 - предмети прокату     |               5               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 16 - довгостроковi        |               7               | 
| бi ологi чнi активи               |                                
--------------------------------------------------- --------------- 
| група 17 - незавершене  
     будi вництво                 |               -               | 
|                                |                                
--------------------------------------------------- --------------- 
На об` єкти, якi вi дносяться до класу " Незавершене будi вництво" амортизацi я не 
нараховується. По завершеннi будi вництва вартi сть об` єкту переноситься до 
вi дповi дного класу основних засобi в. 
Нематерi альнi активи 
Компанi я облi ковує  Нематерi альнi активи  у вi дповi дностi до МСБО 38 
" Нематерi альнi активи". Компанi я визнає нематерi альним активом  - немонетарний 
актив, який не має фi зичної субстанцi ї та може бути i дентифi кований.  
 Нематерi альнi активи  визнаються та i дентифi куються у вi дповi дностi до МСБО 38 
" Нематерi альнi активи". 
 Нематерi альнi активи  придбанi або створенi компанi єю зараховуються на баланс за 
собi вартi стю у вi дповi дностi до МСБО 38 " Нематерi альнi активи".  
Суми  нематерi ального активу з визначеним строком корисної експлуатацi ї, що 
амортизується, компанi я розподi ляє на систематичнi й основi протягом строку його 
корисної експлуатацi ї. 
 Компанi я застосовує прямолi нi йний метод амортизацi ї нематерi альних активi в. 
Лi квi дацi йну вартi сть нематерi ального активу з визначеним строком корисної 
експлуатацi ї компанi я приймає за нуль. 
Компанi я встановлює такi класи нематерi альних активi в та строки корисної 
експлуатацi ї 
--------------------------------------------------- --------------- 
|              Класи             | Строк корисної експлуатацi ї    | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 1 - права користування    | вi дповi дно                     | 
| природними ресурсами ( право     | до правовстановлюючого         | 
| користування надрами, i ншими    | документа                      | 
| ресурсами природного середовища,|                               | 
| геологi чною та i ншою            |                               | 
|i нформацi єю про природне        |                               | 
| середовище);                    |                               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 2 - права користування    | вi дповi дно                     | 
| майном ( право користування      | до правовстановлюючого         | 
| земельною дi лянкою, крi м права  | документа                      | 



| постi йного користування         |                               | 
| земельною дi лянкою, вi дповi дно  |                               | 
| до закону, право користування   |                               | 
| будi влею, право на оренду       |                               | 
| примi щень тощо);                |                               |  
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 3  - права на комерцi йнi  | вi дповi дно                     | 
| позначення ( права на торговельнi| до правовстановлюючого         | 
| марки ( знаки для товарi в i      | документа                      | 
| послуг), комерцi йнi ( фi рмовi)   |                               | 
| найменування тощо), крi м тих,   |                               | 
| витрати на придбання яких       |                               | 
| визнаються роялтi;              |                               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 4 - права на об' єкти      | вi дповi дно                     | 
| промислової власностi ( право на | до правовстановлюючого         | 
| винаходи, кориснi моделi,       | документа, але не менш як      | 
| промисловi зразки, сорти        |5 рокi в                        | 
| рослин, породи тварин,          |                               | 
| компонування ( топографi ї)       |                               | 
|i нтегральних мi кросхем,         |                               | 
| комерцi йнi таємницi, в тому     |                               | 
| числi ноу- хау, захист вi д       |                               | 
| недобросовi сної конкуренцi ї     |                               | 
| тощо) крi м тих, витрати на      |                               | 
| придбання яких визнаються       |                               | 
| роялтi;                         |                               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 5 - авторське право та    | вi дповi дно                     | 
| сумi жнi з ним права ( право на   | до правовстановлюючого         | 
| лi тературнi, художнi, музичнi   | документа, але не менш як      | 
| твори, комп' ютернi програми,    |2 роки                         | 
| програми для електронно-        |                               | 
| обчислювальних машин, компi ляцi ї|                               | 
| даних ( бази даних), фонограми,  |                               | 
| вi деограми, передачi ( програми) |                               | 
| органi зацi й мовлення тощо) крi м |                               | 
| тих, витрати на придбання яких  |                               | 
| визнаються роялтi;              |                               | 
|--------------------------------+----------------- --------------| 
| група 6 - i ншi нематерi альнi    | вi дповi дно                     | 
| активи ( право на ведення        | до правовстановлюючого         | 
| дi яльностi, використання        | документа                      | 
| економi чних та i нших привi леїв  |                               | 
| тощо)                           |                               | 
--------------------------------------------------- ----------- 
Запаси. 
Компанi я облi ковує  запаси у вi дповi дностi до МСБО 2 " Запаси". Компанi я визнає 
запасами  активи , якi: 
- утримуються для продажу у звичайному ходi бi знесу; 
- перебувають у процесi виробництва для такого продажу; 
- i снують у формi основних чи допомi жних матерi алi в для споживання у 
виробничому процесi або при  наданнi послуг. 
Компанi я оцi нює запаси за меншою з таких величин: 
собi вартi сть та чиста вартi сть реалi зацi ї, визначених згi дно МСБО 2 " Запаси". 
Компанi я класифi кує запаси: 
- виробничi запаси; 
- поточнi бi ологi чнi активи; 
- незавершене виробництво; 
- готова продукцi я; 
- товари. 
Компанi я визначає собi вартi сть запасi в за формулою " перше надходження - перший 
видаток" ( ФI ФО). Формула ФI ФО припускає, що одиницi запасi в, якi були придбанi або 
виробленi першими, продаються першими, а отже, одиницi, якi залишаються в запасах 
на кi нець перi оду, є тими, що були придбаними, або виробленими останнi ми. 
Перелi к i склад статей калькулювання виробничої собi вартостi продукцi ї ( робi т, 
послуг) Компанi я складає по кожному окремому виду продукцi ї ( робi т, послуг). 
Компанi я визнає постi йнi виробничi накладнi витрати - це непрямi витрати на 
виробництво, такi як амортизацi я, утримання будi вель i обладнання, витрати на 
управлi ння та адмi нi стративнi витрати. 



Компанi я визнає змi ннi виробничi накладнi витрати - це непрямi витрати такi як, 
витрати на допомi жнi матерi али та непрямi витрати на оплату працi. 
Зменшення корисностi активi в. 
Компанi я застосовує МСБО 36 " Зменшення корисностi активi в" для забезпечення облi ку  
своїх активi в за сумою, яка не є бi льшою нi ж сума їх очi куваного вi дшкодування . 
Кориснi сть активу зменшується, коли балансова вартi сть активу перевищує суму його 
очi куваного вi дшкодування.  Сума, на яку  балансова вартi сть активу або одиницi, 
що генерує грошовi кошти , перевищує суму  його ( її) очi куваного вi дшкодування  
визнається збитком вi д зменшення корисностi. 
Фi нансовi i нструменти. 
Компанi я визнає, оцi нює  та подає  i нформацi ю щодо фi нансових i нструментi в у 
вi дповi дностi до МСБО 39  " Фi нансовi i нструменти : визнання та оцi нка" та МСБО 32  
" Фi нансовi i нструменти: подання" . 
Компанi я вважає фi нансовим i нструментом будь- який контракт, який приводить до 
виникнення фi нансового активу у одного суб` єкта господарювання та фi нансового 
зобов` язання або i нструмента капi талу, у i ншого суб` єкта господарювання. 
Компанi я визнає фi нансовим активом  будь- який актив, що є: 
- грошовими коштами; 
- i нструментом власного капi талу i ншого суб` єкта господарювання; 
- контрактним правом отримувати грошовi кошти або i нший фi нансовий актив та 
обмi нювати фi нансовi i нструменти; 
- контрактом, розрахунки за яким  здi йснюватимуться власними i нструментами 
капi талу. 
Компанi я створює резерв  на погашення сумнi вного фi нансового активу у 
вi дповi дностi до МСБО 39 " Фi нансовi i нструменти: визнання та оцi нка" у разi якщо 
кориснi сть фi нансового активу зменшується. 
Обєктивне свi дчення того, що кориснi сть фi нансового активу або групи активi в 
зменшується, мi стить у собi такi спостережнi данi: 
- значнi фi нансовi труднощi емi тента або боржника; 
- порушення контракту, так як невиконання зобов' язань чи прострочування 
платежi в; 
- надання позикодавцем концесi ї позичальниковi, яку позикодавець не розглядав 
би за i нших умов; 
- оголошення банкрутства або i нша фi нансова реорганi зацi я; 
- зникнення активного ринку для цього фi нансового активу; 
- спостережнi данi, що свi дчать про зменшення, яке можна оцi нити, попередньо 
оцi нених майбутнi х грошових потокi в вi д групи фi нансових активi в з часу первi сного 
визнання цих активi в. 
Компанi я визнає фi нансовим зобов` язанням будь- яке зобов` язання , що є: 
- контрактним зобов` язанням надавати грошовi кошти або i ншi фi нансовi активи 
i ншому суб` єкту господарювання або обмi нювати фi нансовi активи та фi нансовi 
зобов` язання; 
- контрактом, розрахунки за яким здi йснюватимуться власними i нструментами 
капi талу. 
Компанi я визнає фi нансовi активи та фi нансовi зобов` язання за собi вартi стю у 
вi дповi дностi до МСБО 39 " Фi нансовi i нструменти : визнання та оцi нка". 
Витрати на позики. 
У вi дповi дностi до МСБО 23 " Витрати на позики" компанi я визнає  витрати на позики, 
що безпосередньо вi дносяться до придбання, будi вництва або виробництва 
квалi фi кованого активу i є собi вартi стю такого активу та i ншi витрати на позики, 
якi визнаються як витрати. 
Витратами на позики компанi я вважає  витрати на сплату вi дсоткi в та i ншi витрати, 
понесенi суб` єктом господарювання у зв` язку i з запозиченням коштi в.  
Пенсi йнi зобов` язання та i ншi виплати персоналу. 
У вi дповi дностi до МСБО 19 " Виплати працi вникам" компанi я визнає : 
- зобов` язання, якщо працi вник надав послугу в обмi н на виплати, якi будуть 
сплаченi в майбутньому; 
- витрати,  якщо суб` єкт господарювання споживає економi чну вигоду, що виникає 
внаслi док послуги, наданої працi вником в обмi н на виплати працi вникам . 
Компанi я проводить такi виплати працi вникам: 
- короткостроковi виплати працi вникам, такi як заробi тна плата, внески на 
соцi альне забезпечення, оплаченi щорi чнi вi дпустки та тимчасова непрацездатнi сть, 
премi ї та негрошовi пi льги; 
- довгостроковi виплати працi вникам; 
- виплати при звi льненi. 
Оренда. 
Компанi я застосовує МСБО 17 " Оренда"  проводячи операцi ї, що передбачають угоди, 
згi дно з якими орендодавець передає орендаревi в обмi н на платi ж або ряд платежi в 
право користування активом протягом погодженого перi оду часу. Компанi я класифi кує 
операцi ї з оренди як операцi йну оренду та фi нансову оренду. 



Облi к, визнання та розкриття i нформацi ї про операцi ї з оренди проводиться  
компанi єю у вi дповi дностi з МСБО 17 " Оренда". 
Дохi д. 
Компанi я застосовує МСБО 18 " Дохi д"  до облi ку доходу, який виникає в результатi 
таких операцi й i подi й : 
- продаж товарi в; 
- надання послуг; 
- використання активi в компанi ї i ншими сторонами, результатом чого є вi дсотки, 
роялтi та дивi денди. 
Компанi я вважає доходом валове надходження економi чних вигi д протягом перi оду, що 
виникає в ходi звичайної дi яльностi суб` єкта господарювання, коли власний капi тал 
зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескi в учасникi в 
власного капi талу. 
Компанi я оцi нює дохi д за справедливою вартi стю компенсацi ї, яка була отримана  або 
пi длягає отриманню. 
Дохi д вi д продажу товарi в визнається в разi задоволення всi х наведених далi умов: 
- компанi я передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов' язанi з 
власнi стю на товар; 
- за компанi єю не залишається анi подальша участь управлi нського персоналу у 
формi, яка, як правило, пов' язана з володi нням, анi ефективний контроль за 
проданими товарами: 
- сумму доходу можна достовi рно оцi нити; 
- ймовi рно, що до компанi ї надi йдуть економi чнi вигоди, пов' язанi з операцi єю; 
- витрати, якi були або будуть, понесенi у зв' язку з операцi єю, можна 
достовi рно оцi нити. 
Дохi д вi д надання послуг визнається в разi задоволення всi х наведених далi умов: 
- можна достовi рно оцi нити суму доходу; 
- є ймовi рнi сть надходження до компанi ї економi чних вигi д, пов' язаних з 
операцi єю; 
- можна достовi рно оцi нити ступi нь завершеностi операцi ї на кi нець звi тного 
перi оду; 
- можна достовi рно оцi нити витрати, понесенi у зв' язку з операцi єю, та 
витрати, необхi днi для її завершення. 
Ступi нь завершеностi операцi ї визначається методом огляду виконаної роботи.  
Компанi я класифi кує доходи як : 
- дохi д вi д звичайної дi яльностi; 
- прибуток вi д i нших операцi й. 
Дохi д вi д звичайної дi яльностi є доходом, який виникає в ходi звичайної дi яльностi 
компанi ї. 
 Податки на прибуток. 
Компанi я у вi дповi дностi до МСБО 12 " Податки на прибуток" визначає облi ковий 
пi дхi д до податкi в на прибуток . Компанi я облi ковує поточнi та майбутнi податковi 
наслi дки: 
- майбутнього вi дшкодування ( компенсацi ї)  балансової вартостi активi в 
( зобов` язань) , якi визнанi  в звi тi про фi нансовий стан компанi ї; 
- операцi й та i нших подi й поточного перi оду, якi визнанi у фi нансовi й 
звi тностi компанi ї . 
Даний стандарт компанi я застосовує до складу податкi в на прибуток включаючи всi 
податки, що базуються на оподатковуваному прибутку. 
Якщо є ймовi рнi сть того, що вi дшкодування або компенсацi я балансової вартостi 
активу чи зобов` язання збi льшить ( зменшить) суму майбутнi х податкових платежi в 
порi вняно з тим, якими вони були у разi вi дсутностi податкових наслi дкi в 
вi дшкодування або компенсацi ї, компанi я , визнає вi дстрочне податкове зобов` язання  
( вi дстрочений податковий актив). 
Компанi я визначає вi дстроченi податковi активи i зобов` язання  на звi тну дату мi ж 
податковою базою активi в i зобов` язань та їх балансовою вартi стю для цi лей 
фi нансової звi тностi. 
Подi ї пi сля звi тної дати. 
У вi дповi дностi до МСБО10 " Подi ї пi сля звi тного перi оду" компанi я  визначає  
сприятливi та несприятливi подi ї, якi вi дбуваються з кi нця звi тного перi оду до 
дати затвердження  фi нансової звi тностi до випуску. Компанi я визначає два типа 
подi й: 
- подi ї, якi свi дчать про умови, що i снували на кi нець звi тного перi оду( подi ї 
, якi вимагають коригування пi сля звi тного перi оду); подi ї, якi свi дчать про умови,  
що виникли пi сля звi тного перi оду ( подi ї, якi не вимагають коригування пi сля 
звi тного перi оду). 
Згi дно вимог МСБО 10 " Подi ї пi сля звi тного перi оду" компанi я визначає, коли їй 
слi д коригувати фi нансову звi тнi сть стосовно подi й пi сля звi тного перi оду та яку 
i нформацi ю слi д розкривати про дату затвердження фi нансової звi тностi до випуску  
та про подi ї пi сля звi тного перi оду.   



Компанi я стверджує, що не буде складати фi нансової звi тностi на основi припущення 
безперервностi, якщо подi ї пi сля звi тного перi оду свi дчать про неприйнятнi сть 
припущення безперервностi. 
Компанi я застосовує вимоги всi х  МСБО та МСФЗ як до перелi чених вище 
методологi чних пi дроздi лi в облi кової полi тики, так i до облi ку  всi х i нших 
операцi й, якi виникають в ходi господарської дi яльностi i вимагають розкриття та 
подання. 
3. Здатнi сть продовжувати дi яльнi сть безперервно. 
Фi нансова звi тнi сть компанi я складена на основi припущення про безперервнi сть. 
Компанi я вважає що за станом на 31 грудня 2013 року не i снує подi й, умов або 
ризикi в, якi окремо або сукупно, можуть поставити пi д сумнi в здатнi сть компанi ї 
продовжувати свою дi яльнi сть на безперервнi й основi.  
За рi к, що закi нчився, компанi я отримала прибуток  в сумi 750 тис. грн., за 2012 
рi к компанi я отримала прибуток -1282 тис. грн.   
Компанi я планує в 2014 роцi також досягти  позитивного фi нансового результату. 
4. Основнi засоби. 
 Балансова вартi сть основних засобi в компанi ї за станом на 31 грудня 2012 року 
визначена в сумi 6631  тис. грн., а балансова вартi сть на 31 грудня 2013 року  
визначена в сумi 5672 тис. грн. 
Первi сна вартi сть за 2012 рi к становить - 26631  тис. грн., амортизацi я -  20000 
тис. грн., а за 2013 рi к первi сна вартi сть становить 26706 тис. грн., амортизацi я - 
21034 тис. грн. 
Основнi засоби компанi ї згi дно класi в, передбачених облi ковоу полi тикою 
розподi ляються: 
Найменування групи основних засобi в Один. 
вимi ру 2012 рi к 2013 рi к 
Будi влi, споруди, передавальнi пристрої Тис. грн 2062 1941 
Машини та обладнання Тис. грн 1609 1606 
Транспортнi засоби Тис. грн 2956 2122 
I нструменти, прилади, i нвентар ( меблi) Тис. грн 4 3 
За перi од 2012 року основнi засоби не вибували, а за 2013 рi к основнi засоби 
вибували на суму - 85 тис. грн. 
За 2012 рi к компанi я нарахувала амортизацi ї в сумi  1150  тис. грн., за звi тний 
перi од 2013 року компанi я нарахувала амортизацi ї в сумi 1119 тис. грн. 
Компанi я володi є всi ма правами на свої основнi засоби. 
5. Витрати на позики. 
У вi дповi дностi до МСБО 23 " Витрати на позики" компанi я визнає  витрати на позики, 
якi визнаються як витрати перi оду. 
Витратами на позики за 2013 рi к компанi я вважає  витрати на сплату вi дсоткi в,  у 
зв` язку i з запозиченням коштi в в банкi вськi й установi, що є не погашеними на 31 
грудня 2013 року в сумi 4200 тис. грн.- довгостроковi позики.  Витрати на сплату 
вi дсоткi в  визнаються компанi єю у фi нансовi й звi тностi за 2013 рi к у складi  
фi нансових  витрат  i складають 1067 тис. грн.  
6. Запаси. 
За станом на 31 грудня 2012 року компанi я визнає у складi поточних активi в запаси 
в сумi 679 тис. грн., за станом на 31 грудня 2013 року компанi я визначає у складi 
поточних активi в запаси в сумi 219 тис. грн.  
Запаси компанi ї вi дображенi у фi нансовi й звi тностi за справедливою вартi стю. 
Компанi я класифi кує запаси у вi дповi дностi до обраної облi кової полi тики та 
визначає на 31 грудня 2012 року такi класи запасi в: 
- виробничi запаси - 120 тис. грн.; 
- готова продукцi я  - 559 тис. грн.. 
Компанi я класифi кує запаси у вi дповi дностi до обраної облi кової полi тики та 
визначає на 31 грудня 2013 року такi класи запасi в: 
- виробничi запаси - 48 тис. грн.; 
- готова продукцi я  -  171 тис. грн.. 
У вi дповi дностi до визначеної компанi єю облi кової полi тики, собi вартi сть запасi в 
визначається за методом ФI ФО. Таким чином одиницi запасi в, якi залишилися за 
станом на 31 грудня 2013 року є такими, що придбанi та виробленi останнi ми. 
7. Фi нансовi i нструменти. 
Компанi я визнає, оцi нює  та подає  i нформацi ю щодо фi нансових i нструментi в у 
вi дповi дностi до МСБО 39  " Фi нансовi i нструменти : визнання та оцi нка" та МСБО 32  
" Фi нансовi i нструменти: подання" . 
Компанi я вважає фi нансовим i нструментом будь- який контракт, який приводить до 
виникнення фi нансового активу у одного суб` єкта господарювання та фi нансового 
зобов` язання або i нструмента капi талу, у i ншого суб` єкта господарювання. 
За станом на 31 грудня 2012 року компанi я визнає непоточнi фi нансовi активи: 
- векселi одержанi - 500 тис. грн.; 
- фi нансовий актив з вi дстроченим термi ном погашення - 1601 тис. грн.. 
За станом на 31 грудня 2013 року компанi я визнає непоточнi фi нансовi активи: 
- векселi одержанi - 500 тис. грн.; 



- фi нансовий актив з вi дстроченим термi ном погашення - 586 тис. грн.. 
За станом на 31 грудня 2012 року компанi я визнає поточну торговельну дебi торську 
заборгованi сть в сумi 2828 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати 
грошовi кошти за наданi послуги, реалi зованi товари, за станом на 31 грудня 2013 
року компанi я визнає поточну торговельну дебi торську заборгованi сть в сумi 4436 
тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати грошовi кошти за наданi 
послуги, реалi зованi товари. 
За станом на 31 грудня 2012 року компанi я визнає такi поточнi фi нансовi активи:  
- дебi торська заборгованi сть по розрахункам з i ншими дебi торами в сумi  970 
тис. грн.. 
За станом на 31 грудня 2013 року компанi я визнає такi поточнi фi нансовi активи:  
- дебi торська заборгованi сть по розрахункам з i ншими дебi торами в сумi  1093 
тис. грн.. 
Компанi я визнає за станом на 31 грудня 2012 року поточним фi нансовим активом 
грошовi кошти, що знаходяться на поточних рахунках банкi вських установ : 
- в нацi ональнi й валютi - 4038 тис. грн.. 
Компанi я визнає за станом на 31 грудня 2013 року поточним фi нансовим активом 
грошовi кошти, що знаходяться на поточних рахунках банкi вських установ : 
- в нацi ональнi й валютi - 104 тис. грн.. 
За станом на 31 грудня 2012 року компанi я визнає не поточним  фi нансовим 
зобов' язанням   заборгованi сть за договорами позики банкi вським установам в сумi 
3994 тис. грн., заборгованi сть за веселями виданими в сумi 94 тис. грн.. 
За станом на 31 грудня 2013 року компанi я визнає не поточним  фi нансовим 
зобов' язанням   заборгованi сть за договорами позики банкi вським установам в сумi 
4200 тис. грн., заборгованi сть за веселями виданими в сумi 94 тис. грн.. 
За станом на 31 грудня 2012 року компанi я визнає поточним фi нансовим зобов' язанням 
торговельну кредиторську заборгованi сть, як контрактне зобов' язання надавати 
грошовi кошти за придбанi для звичайної дi яльностi товари, роботи, послуги в сумi 
54 тис. грн.. 
За станом на 31 грудня 2013 року компанi я визнає поточним фi нансовим зобов' язанням 
торговельну кредиторську заборгованi сть, як контрактне зобов' язання надавати 
грошовi кошти за придбанi для звичайної дi яльностi товари, роботи, послуги в сумi 
280 тис. грн.. 
I ншi поточнi фi нансовi зобов' язання компанi я визнає на 31 грудня 2012 року: 
- за розрахунками з бюджетом по i нших податках, крi м податок на прибуток, в 
сумi 385 тис. грн.; 
- за розрахунками зi страхування  в сумi 119 тис. грн.; 
- за розрахунками по виплатам працi вникам в сумi 196 тис. грн.; 
- за розрахунками з учасниками в сумi 117 тис. грн.; 
- за розрахунками по i ншим зобов' язанням в сумi 138 тис. грн.. 
I ншi поточнi фi нансовi зобов' язання компанi я визнає на 31 грудня 2013 року: 
- за розрахунками зi страхування  в сумi  83 тис. грн.; 
- за розрахунками по виплатам працi вникам в сумi 133  тис. грн.; 
- за розрахунками з учасниками в сумi 16  тис. грн.; 
- за розрахунками по i ншим зобов' язанням в сумi  67  тис. грн.. 
      Компанi я визнає, оцi нює  та подає  i нформацi ю щодо фi нансових i нструментi в 
власного капi талу  у вi дповi дностi до МСБО 39  " Фi нансовi i нструменти : визнання 
та оцi нка" та МСБО 32  " Фi нансовi i нструменти: подання" . 
Акцi онерний капi тал компанi я визнає в сумi 41 тис. грн..  
Акцi онерний капi тал  станом на 31 грудня 2013 року це  статутний капi тал  
товариства, що становить  40867,00 грн. i подi лено на  817340  простих i менних 
акцi й вартi стю 0,05 грн..   
Статутний капi тал товариства на дату фi нансової звi тностi сформовано i сплачено 
повнi стю  за 817340  простих i менних акцi й  на   загальну суму  40867,00 грн., що 
складає 100 вi дсоткi в статутного капi талу. 
Компанi я за станом на 31 грудня 2012 року визнає прибуток, як складову капi талу,  
в сумi   7328  тис. грн.: 
- прибуток, що вi дображено Компанi єю за станом на 31 грудня 2012 року в сумi 7328 
тис. грн., складається з: 
- прибутку поточного 2012 року в сумi 1282 тис. грн.; 
- частини прибутку 2011 року в сумi 323 тис. грн., що направлена до власного 
капi талу Компанi ї у вi дповi дностi до протоколу №1 загальних зборi в акцi онерi в ПАТ 
" Кi ровоградське рудоуправлi ння" вi д 27 квi тня 2012 року ; 
- суми i ндексацi ї основних засобi в минулих рокув в сумi 5723 тис. грн., що 
перенесена з i ншого додаткового капi талу до нерозподi леного прибутку в резулььаьi 
трансформацi ї фi нансової звi тностi за Нацi ональним Положенням ( Стандартам) 
бухгалтерського облi ку у фi нансову звi тнi сть за Мi жнародними стандартами 
фi нансової звi тностi за станом на 1 сi чня 2012 року, що передбачено Законом 
України " Про бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть в Українi" вi д 16.07.99 р. 
№996-XIV. 



   Прибуток за 2013 рi к складається з прибутку на початок року в сумi 7328 
тис. грн., прибутку поточного 2013 року в сумi 750 тис. грн. за мi нусом поточних 
витрат за рахунок прибутку за 2012 рi к в сумi 299 тис. грн. 
  Прибуток компанi ї в сумi 5723 тис. грн., не пi длягає до розподi лу за результатами 
дi яльностi 2012 року, так як утворився в результатi трансформацi ї фi нансової 
звi тностi за Нацi ональним Положеннями ( Стандартам) бухгалтерського облi ку у 
фi нансову звi тнi сть за Мi жнародними стандартами фi нансової звi тностi за станом на 
1 сi чня 2012 року, що передбачено Законом України " Про бухгалтерський облi к та 
фi нансову звi тнi сть в Українi" вi д 16.07.99 р. №996-XIV, а не в результатi 
господарської дi яльностi ПАТ " Кi ровоградське рудоуправлi ння". 
В 2012 роцi, згi дно рi шення загальних зборi в акцi онерi в, створено резерв у складi 
власного капi талу в сумi 132 тис. грн. 
8. Дохi д. 
Компанi я застосовує МСБО 18 " Дохi д"  до облi ку доходу, який виникає в результатi 
звичайної та i ншої дi яльностi та визнає за звi тний 2012 рi к такi доходи: 
1. Дохi д вi д звичайної дi яльностi: 
- продаж товарi в -  35012 тис. грн., у тому числi   
- готова продукцi я  ( каолi н) - 35012 тис. грн.;   
- готова продукцi я ( сi льськогосподарська продукцi я)  -  
- надання послуг - 191 тис. грн.. 
2. Прибуток вi д i нших операцi й: 
- курсова рi зниця  - 130 тис. грн.. 
Компанi я застосовує МСБО 18 " Дохi д"  до облi ку доходу, який виникає в результатi 
звичайної та i ншої дi яльностi та визнає за звi тний 2013 рi к такi доходи: 
1. Дохi д вi д звичайної дi яльностi: 
- продаж товарi в -  30809 тис. грн., у тому числi   
- готова продукцi я  ( каолi н) - 30809 тис. грн.;   
- готова продукцi я ( сi льськогосподарська продукцi я)  -  
- надання послуг - 196 тис. грн.. 
2. Прибуток вi д i нших операцi й: 
курсова рi зниця  - 264 тис. грн.; 
i нший прибуток - 2 тис. грн.. 
Компанi я розкриває та подає i нформацi ю у єдиному звi тi про прибутки та збитки за 
2012 рi к  у вi дповi дностi до МСБО 1 " Подання фi нансової звi тностi" за методом 
" функцi ї витрат": 
Дохi д вi д продажу - 35203 тис. грн.; 
Собi вартi сть реалi зацi ї - 19663 тис. грн.; 
Валовий прибуток - 15540 тис. грн..; 
I нший дохi д - 130 тис. грн.; 
Адмi нi стративнi витрати - 2065 тис. грн.; 
Витрати на збут - 10036 тис. грн.; 
I ншi витрати - 8 тис. грн.; 
Фi нансовi витрати - 1193 тис. грн.. 
Прибуток до оподаткування - 2368 тис. грн.. 
Податок на прибуток - 1086 тис. грн.. 
Прибуток за рi к - 1282 тис. грн.. 
Собi вартi сть реалi зацi ї компанi ї за 2012 рi к складається з таких компонентi в: 
- собi вартi сть реалi зацi ї коалi ну - 19557 тис. грн.; 
- собi вартi сть реалi зацi ї сi льськогосподарської продукцi ї -   
- собi вартi сть реалi зацi ї послуг - 106 тис. грн.. 
До складу i нших витрат компанi ї за 2012 рi к увi йшли: 
- визнанi штрафи, пенi, неустойки - 8 тис. грн.. 
Компанi я розкриває та подає i нформацi ю у єдиному звi тi про прибутки та збитки за 
2013 рi к  у вi дповi дностi до МСБО 1 " Подання фi нансової звi тностi" за методом 
" функцi ї витрат": 
Дохi д вi д продажу - 31005 тис. грн.; 
Собi вартi сть реалi зацi ї - 16953 тис. грн.; 
Валовий прибуток - 14052 тис. грн..; 
I нший дохi д - 266 тис. грн.; 
Адмi нi стративнi витрати - 2285 тис. грн.; 
Витрати на збут - 8604 тис. грн.; 
I ншi витрати - 797 тис. грн.; 
Фi нансовi витрати - 1067 тис. грн.. 
Прибуток до оподаткування - 1565 тис. грн.. 
Податок на прибуток - 815 тис. грн.. 
Прибуток за рi к - 750 тис. грн.. 
9. Податок на прибуток. 
Компанi я у вi дповi дностi до МСБО 12 " Податки на прибуток" визнє, що за 2013 рi к 
нараховано податку на прибуток вi д звичайної дi яльностi в сумi - 815 тис. грн.. 
За  2013 рi к  сплачено авансового внеску з податку на прибуток в сумi  1027 тис. 
грн.. 



За станом на 31 грудня 2013 року передплата з податку на прибуток становить 215 
тис. грн..  
10. Прибуток на акцi ю. 
У вi дповi дностi до МСБО 33 " Прибуток на акцi ю" компанi я обчислює за 2013 рi к, що 
закi нчився,  базисний прибуток на акцi ю утримувачi в звичайних акцi й. 
Базисний прибуток на акцi ю обчислюється за допомогою дi лення прибутку, який 
вi дноситься до утримувачi в звичайних акцi й компанi ї,  на  середньозважену 
кi лькi сть звичайних акцi й, що перебували в обi гу протягом 2013 року. 
Прибуток, який вi дноситься до утримувачi в звичайних акцi й,  компанi я визнає за 
результатами 2013 року в сумi 750 тис. грн.. Середньозважена кi лькi сть звичайних 
акцi й, що перебували в обi гу протягом 2013 року, становить 817340 штук. 
Базисний прибуток на акцi ю компанi я визнає за 2013 рi к, що закi нчився, в сумi 
0,91761 грн.. 
11. Виплати працi вникам. 
У вi дповi дностi до МСБО 19 " Виплати працi вникам" компанi я розкриває i нформацi ю 
стосовно короткострокових  виплат працi вникам за 2013 рi к , таких  як заробi тна 
плата, внески на соцi альне забезпечення, оплаченi щорi чнi вi дпустки та тимчасова 
непрацездатнi сть, премi ї та негрошовi пi льги. 
Заробi тної плати, оплати щорi чних вi дпусток, премi й, матерi альних заохочень,  
тимчасової непрацездатностi   за 2012 рi к нараховано в сумi 5248 тис. грн., а за 
2013 рi к - 4422 тис. грн.. 
За станом на 31 грудня 2013 року у звi тi про фi нансовий стан компанi ї визначено 
поточну заборгованi сть за виплатами працi вникам в сумi 133 грн.. 
Середньооблi кова чисельнi сть працi вникi в компанi ї за 2013 рi к складає 101 чоловi к, 
за цивi льно- правовими договорами  16 чоловi к. 
 
12. Пов` язанi особи. 
Компанi я у вi дповi дностi до МСБО 24 " Розкриття i нформацi ї про пов' язанi сторони"  
розкриває i нформацi ю щодо пов' язаних осi б у фi нансовi й звi тностi за 2013 рi к. 
Пов' язаними особами компанi ї є акцi онери, що утримують бi льш як 10% статутного 
капi талу компанi ї: 
- " Б. М. Б. - С. Д. Трейдинг Корпорейшн Лимитед" , Росi я, м. Санкт- Петербург  - 25,55% 
статутного капi талу; 
- Компанi я "GROUPC UNIVERSAL LIMITED" , Росi я, м. Санкт- Петербург  - 24,47% 
статутного капi талу. 
 Пов' язаними особами компанi ї є члени провi дного управлi нського персоналу: 
- Кухта Володимир Валентинович  - генеральний директор. 
13. Подi ї пi сля дати балансу. 
У вi дповi дностi до МСБО10 " Подi ї пi сля звi тного перi оду" компанi я  визначає  
сприятливi та несприятливi подi ї, якi вi дбуваються з кi нця звi тного перi оду до 
дати затвердження  фi нансової звi тностi за 2013 рi к до випуску.  
Компанi я стверджує, що не вi дбувалось нi яких подi й пi сля дати балансу, якi могли б 
вплинути на фi нансову звi тнi сть за 2013 рi к. Також не вi дбувалоя нi яких подi й, якi 
могли б вимагати коригування фi нансової звi тностi за 2013 рi к. 
Генеральний директор  В. В. Кухта                                                                    
В. о. головного бухгалтера   К.I. Кучеренко       


