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

Гопанчук Антон Пилипович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00110177
1.4. Місцезнаходження емітента
11563, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гулянка, Молодiжна, буд. 18
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 04142-5-59-07, 04142-5-59-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента yshica@emitent.net.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2.3. Річна інформація
розміщена на власній сторінці

http://ukbm.com.ua/content/19.html
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
16. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
17. Аудиторський висновок
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
19. 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)
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20. Примітки:
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не включенi до
змiсту регулярної рiчної iнформацiї так як Товариство не входить до будь-яких об'єднань
пiдприємств: ассоцiацiю, корпорацiю, консорцiум, концерн, iншi об'єднання за галузевим,
територiальним та iншими принципами.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не
проводить рейтингової оцiнки.
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюється емiтентами - акцiонерними
товариствами.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної регулярної
iнформацiї, так як акцiї Емiтента iснують виключно в бездокументарнiй формi.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про
похiднi цiннi папери емiтента та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року
вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск процентних, дисконтних, цiльових
(безпроцентних) облiгацiй, похiдних та iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї
та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня в
складi рiчної iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку, вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як Емiтент складає звiтнiсть за
МСФЗ.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство
випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi
не здiйснювало.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних
матерiалiв"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 11563
3.1.5. Область, район Житомирська обл. Коростенський р-н
3.1.6. Населений пункт с. Гулянка
3.1.7. Вулиця, будинок Молодiжна, буд. 18
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 № 809303
3.2.2. Дата державної реєстрації 30.06.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Коростенська районна державна адмiнiстрацiя Житомирської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3 603 694
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 3 603 694
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті Коростенстке вiддiлення № 283 ПАТ "Укрсоцбанк"
3.3.2. МФО банку 300023
3.3.3. Поточний рахунок 26004000039717
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті Коростенстке вiддiлення № 283 ПАТ "Укрсоцбанк"/ RUB
3.3.5. МФО банку 300023
3.3.6. Поточний рахунок 26005000039716
3.4. Основні види діяльності
08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та
глинистого сланцю
23.70 - Рiзання, оброблення та оздоблення декоративного та будiвельного каменю
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Лiцензiя (спецiальний дозвiл) на
№2222
16.08.2000
Мiнiстерство екологiї та
16.08.2020
користування надрами
природних ресурсiв
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, його
Опис
буде подовжено.
Торговий патент на
ТПВ № 417500 12.12.2012
Коростенська ОДПI
31.03.2016
провадження торгiвельної
дiяльностi, дiяльностi з надання
платних побутових послуг,
торгiвлi валютними цiнностями,
дiяльностi у сферi розваг
За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї торгового
Опис
патенту, його буде подовжено.
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Місцезнаходження

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

1116674009

12159, Росiйська Федерацiя, м.
Москва, вул. Горбунова, буд. 7
корп. 2

51

1707389

Британськi Вiргiнськi острови,
Тортола Джiнiве Плейс,
Вотерфронт Драйв р-н,
Роуд-Раун, а/с 3469

48,978

Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Євразiйська нерудна
компанiя"
РЕМ ЮНIВЕРСАЛ ЛIМIТЕД

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Акцiонери - 69 фiзичних осiб

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
органу, який видав паспорт
учаснику (від
загальної
кількості)
-- 0,022
100
Усього

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Чисельнiсть персоналу на 31.12.2012 року - 277 осiб. Середньооблiкова чисельнiсть штатних
працiвникiв облiкового складу, станом на 31.12.2012 року - 262 особи. Середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 1 особа, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на
умовах неповного робочого часу - 4 особи Загальний фонд оплати працi за 2012 рiк склав 12440
тис. грн., у 2011 роцi ФОП становив 9032 тис. грн. Фонд оплати працi у 2012 р. збiльшився на
37,7 % порiвняно з 2011р. Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства не розроблялась.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гопанчук Антон Пилипович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 775018 29.11.2006 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження 1949
6.1.5. Освіта Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 35
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова правлiння ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є
Генеральний директор Товариства. Генеральний директор вправi без довiреностi здiйснювати дiї
вiд iменi Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства в межах своєї
компетенцiї, виконувати рiшення вищого органу Товариства та Наглядової ради, представляти
Товариство у вiдносинах iз третiми сторонами, вести переговори та здiйснювати правочини,
укладати договори та угоди вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, встановлених
Статутом.
Генеральний директор Товариства призначається Наглядовою радою Товариства строком на 1
(один) рiк.
До компетенцiї Генерального директора вiдноситься:
-керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства;
-органiзацiя поточного контролю над оперативною дiяльнiстю Товариства
-укладення вiд iменi Товариства договорiв, угод, здiйснення правочинiв, розпорядження майном
та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
-видача та вiдкликання доручень (довiреностей);
-виконання iнших функцiй, що випливають з Статуту, чинного законодавства України або
переданi йому по рiшенню iнших органiв Товариства;
-пiдписання змiн та доповнень до Статуту на основi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
-затвердження штатного розкладу Товариства, правил внутрiшнього трудового розпорядку;
-прийом та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заохочень та
дисциплiнарних стягнень;
-видача наказiв та розпоряджень по питанням поточної дiяльностi Товариства
-дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi;
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової Ради;

-розробка та погодження iз Наглядовою Радою пропозицiй про внесення змiн до Статуту
Товариства;
-в рамках рiшень, прийнятих Загальними зборами акцiонерiв та Наглядової ради визначення
напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та
контроль за їх виконанням, надання вiдповiдної звiтностi Наглядовiй Радi з їх виконання;
-розгляд матерiалiв ревiзiй i перевiрок та винесення їх на розгляд Наглядовiй Радi;
-заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств Товариства, його фiлiй та
представництв;
-органiзацiя, контроль та регулювання господарської дiяльностi Товариства, ведення облiку та
складання звiтностi;
-обгрунтування перед Наглядовою Радою порядку розподiлу прибутку та джерел покриття
збиткiв;
-на вимогу Наглядової Ради подання всiєї необхiдної iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
-надання Наглядовiй Радi звiтiв стосовно своєї дiяльностi;
-затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-розгляд в попередньому порядку всiх питань, що мають обговорюватись на Загальних зборах
акцiонерiв та Наглядової ради та пiдготовка по ним вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй;
-призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства згiдно з їх Статутами, його фiлiй та
представництв;
-визначення перелiку вiдомостей, якi складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та зберiгання
До компетенцiї Генерального директора належать також iншi питання дiяльностi Товариства,
крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв або Наглядової Ради вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди за звiтний рiк - 162,5 тис. грн., винагорода у натуральнiй формi не
виплачувалась. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Заступник
начальника Господарського управлiння ПIБ, заступник директора Господарського департаменту
ПIБ. Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, Протокол вiд 05.09.2012. Згiдно
прийнятого на загальних зборах акцiонерiв 06.08.2012 р. Статуту ПАТ "Ушицький КБМ",
колегiальний орган управлiння замiнено на одноособовий - генеральний директор. Посадова
особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Желiзко Марiя Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 884750 07.06.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi
6.1.4. Рік народження 1956
6.1.5. Освіта середня-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер фiрми "Агро"
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i
ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є
забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних,
органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських

операцiй. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.Розмiр виплаченої винагороди за 2012
рiк - 130,8 тис. грн., винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер фiрми "Агро". Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за
корисливi i посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнiденко Лев Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4506 733443 19.12.2003 Паспортний стiл №2 Пресненського району м. Москви
6.1.4. Рік народження 1973
6.1.5. Освіта вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Генеральний директор ЗАТ "Ойкумена"
6.1.8. Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть
Генерального директора Товариства.
Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на
них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не
передбачено Статутом акцiонерного Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi
Статутом та положенням про Наглядову раду.
У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження
здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено Статутом або
положенням про Наглядову раду Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження органiзацiйної структури Товариства та загальної кiлькостi персоналу Товариства;
обов'язковi рекомендацiї Загальним зборам Акцiонерiв Товариства з порядку розподiлу
прибутку та збиткiв Товариства; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного
Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття
рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у
випадках, встановлених Законом;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених
Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв,
крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; обрання
та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту, який
укладатиметься
з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено Статутом;

затвердження фiнансового плану, бiзнес плану, iнвестицiйної програми, бюджету Товариства, а
також змiн до вказаних документiв; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку,
визначеного Законом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення Загальних зборiв; вирiшення питань про участь товариства в
iнших
комерцiйних
органiзацiях
(будь-яких
органiзацiйно-правових
форм),
в
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
прийняття рiшення щодо вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть в
порядку, передбаченому Законом; прийняття рiшення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25
вiдсоткiв
вартостi
активiв
за
даними
останньої рiчної фiнансової
звiтностi
акцiонерного товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним
внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 20
рокiв. На засiданнi Наглядової ради 06.08.2012 р. обраний головою Наглядової ради (Протокол
засiдання Наглядової ради вiд 06.08.2012 року). Призначений на термiн три роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду генерального директора ЗАТ
"Ойкумена", мiсцезнаходження: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 3/2, стр. 1

6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiтвiненко Андрiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4606 890724 26.08.2006 3 вiддiлення мiлiцiї УВС Новогинського райлну Московської
областi
6.1.4. Рік народження 1969
6.1.5. Освіта вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Генеральний директор ТОВ "Есперадо"
6.1.8. Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження органiзацiйної структури Товариства та загальної кiлькостi персоналу Товариства;
обов'язковi рекомендацiї Загальним зборам Акцiонерiв Товариства з порядку розподiлу
прибутку та збиткiв Товариства; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного
Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту та у випадках, встановлених Законом; прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту,
який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;

прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання
належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено
Статутом; затвердження фiнансового плану, бiзнес плану, iнвестицiйної програми, бюджету
Товариства, а також змiн до вказаних документiв; визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах
граничного строку, визначеного Законом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi
мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; вирiшення питань про участь
товариства в iнших комерцiйних органiзацiях (будь-яких органiзацiйно-правових форм), в
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
прийняття рiшення щодо вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть в
порядку, передбаченому Законом; прийняття рiшення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25
вiдсоткiв
вартостi
активiв
за
даними
останньої рiчної фiнансової
звiтностi
акцiонерного товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним
внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 27
рокiв. Призначений на посаду члена Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
06.08.2012 р. (Протокол №2 вiд 06.08.2012 р.). Призначений на термiн три роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду генерального директора
ТОВ "Есперадо", мiсцезнаходження Росiйська Федерацiя, м. Москва, шосе Рублевское, буд. 18,
корп. 1.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лозова Нiна Сергiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
1803 955125 08.07.2003 УВС м. Волжського Волгоградської областi
6.1.4. Рік народження 1983
6.1.5. Освіта вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор юридичного департаменту ЗАТ "Ойкумена"
6.1.8. Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження органiзацiйної структури Товариства та загальної кiлькостi персоналу Товариства;
обов'язковi рекомендацiї Загальним зборам Акцiонерiв Товариства з порядку розподiлу
прибутку та збиткiв Товариства; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного
Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття
рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у

випадках, встановлених Законом;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених
Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв,
крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту,
який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено Статутом;
затвердження фiнансового плану, бiзнес плану, iнвестицiйної програми, бюджету Товариства, а
також змiн до вказаних документiв; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку,
визначеного Законом;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення Загальних зборiв; вирiшення питань про участь товариства в
iнших
комерцiйних
органiзацiях
(будь-яких
органiзацiйно-правових
форм),
в
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
прийняття рiшення щодо вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть в
порядку, передбаченому Законом; прийняття рiшення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25
вiдсоткiв
вартостi
активiв
за
даними
останньої рiчної фiнансової
звiтностi
акцiонерного товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним
внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 10
рокiв. Призначена на посаду члена Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
06.08.2012 р. (Протокол №2 вiд 06.08.2012 р.). Призначена на термiн три роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду директора юридичного
департаменту ЗАТ "Ойкумена". мiсцезнаходження: 125009, г. Москва, Большой Кисловский
пер., д. 3/2, стр. 1

6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiльшенко Сергiй Геннадiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4510 777668 17.09.2010 УФМС по м. Москвi
6.1.4. Рік народження 1976
6.1.5. Освіта вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник генерального директора ЗАТ "Неотон"
6.1.8. Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження органiзацiйної структури Товариства та загальної кiлькостi персоналу Товариства;

обов'язковi рекомендацiї Загальним зборам Акцiонерiв Товариства з порядку розподiлу
прибутку та збиткiв Товариства; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного
Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття
рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у
випадках, встановлених Законом;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених
Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв,
крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту,
який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання
належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено
Статутом; затвердження фiнансового плану, бiзнес плану, iнвестицiйної програми, бюджету
Товариства, а також змiн до вказаних документiв; визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах
граничного строку, визначеного Законом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi
мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; вирiшення питань про участь
товариства в iнших комерцiйних органiзацiях (будь-яких органiзацiйно-правових форм), в
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
прийняття рiшення щодо вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть в
порядку, передбаченому Законом; прийняття рiшення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25
вiдсоткiв
вартостi
активiв
за
даними
останньої рiчної фiнансової
звiтностi
акцiонерного товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним
внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 10
рокiв. Призначений на посаду члена Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
06.08.2012 р. (Протокол №2 вiд 06.08.2012 р.). Призначений на термiн три роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 01.04.2012 г. обiймає посаду радника
генерального директора ЗАТ "Неотон", мiсцезнаходження: 107140, Москва г, Красносельская
Верхн. ул, 34.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хайретдинов Рашид Максутович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4506 412159 18.09.2003 ВВС Тропарьово-Никулино м. Москви
6.1.4. Рік народження 1972
6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Генеральний директор ТОВ "Северная Грузовая Компания"
6.1.8. Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження органiзацiйної структури Товариства та загальної кiлькостi персоналу Товариства;
обов'язковi рекомендацiї Загальним зборам Акцiонерiв Товариства з порядку розподiлу
прибутку та збиткiв Товариства; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного
Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту та у випадках, встановлених Законом; прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту,
який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено Статутом; затвердження
фiнансового плану, бiзнес плану, iнвестицiйної програми, бюджету Товариства, а також змiн до
вказаних документiв; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного
Законом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв; вирiшення питань про участь товариства в iнших комерцiйних
органiзацiях (будь-яких органiзацiйно-правових форм), в промислово-фiнансових групах та
iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; прийняття рiшення щодо вчинення
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть в порядку, передбаченому Законом;
прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi
акцiонерного
товариства; визначення
ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про
обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься
з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 23
роки. Призначений на посаду члена Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
06.08.2012 р. (Протокол №2 вiд 06.08.2012 р.). Призначений на термiн три роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 2012 р. обiймає посаду генерального
директора ТОВ "Северная Грузовая Компания", мiсцезнаходження: 123056, г. Москва, ул.
Грузинский Вал, д. 11, стр.3, офис 3.
Згiдно прийнятого на загальних зборах акцiонерiв 06.08.2012 р. Статуту ПАТ "Ушицький КБМ",
кiлькiсть членiв Наглядової ради змiнена з трьох до п'яти.

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Азаренко Олександр Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4611 320252 06.04.2011 ТП №1 в м. Одинцово ОУФМСР по Московськiй обл. в Один. р-нi
6.1.4. Рік народження 1966
6.1.5. Освіта вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Генеральний директор ТОВ "Евразiйська нерудна компания".
6.1.8. Опис
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора Товариства
здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, з числа Акцiонерiв. Перевiрка фiнансово-господарської
дiяльностi Генерального директора Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв
проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки здiйснюються за дорученням Вищого органу та
Наглядової Ради Товариства, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу
Акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% голосiв.
Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i
особистi пояснення посадових осiб на її вимогу.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна лише Загальним зборам Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзiйна
комiсiя подає Наглядовiй Радi та Загальним зборам Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї.
Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї.
Голова ревiзiйної комiсiї органiзовує її роботу, скликає засiдання ревiзiйної комiсiї, головує на
них та здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом.
Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної
комiсiї Загальнi збори Товариства не мають права затвердити рiчний баланс.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,
якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими
особами Товариства.
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 24
роки. Призначений на посаду члена Ревiзiйної комiсiї за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
06.08.2012 р. (Протокол №2 вiд 06.08.2012 р.). На засiданнi Ревiзiйної комiсiї 06.08.2012 р.
обраний головою Ревiзiйної комiсiї (Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 06.08.2012 року).
Призначений на термiн три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. З 2012 р. обiймає посаду генерального директора ТОВ "Евразiйська нерудна компания",
мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, Московская обл., м.Москва, вул. Горбунова, буд. 7,
корп. 2.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Генеральний
директор

Гопанчук Антон
Пилипович

Головний
бухгалтер

Желiзко Марiя
Iванiвна

Голова Наглядової
ради

Гнiденко Лев
Вiкторович

Член Наглядової
ради

Лiтвiненко Андрiй
Володимирович

Член Наглядової
ради

Лозова Нiна
Сергiївна

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
СМ 775018
29.11.2006
Дарницьким РУГУ
МВС України в м.
Києвi
ВМ 884750
07.06.2000
Коростенським
МРВ УМВС
України в
Житомирськiй
областi
4506 733443
19.12.2003
Паспортний стiл
№2 Пресненського
району м. Москви
4606 890724
26.08.2006 3
вiддiлення мiлiцiї
УВС
Новогинського
райлну
Московської
областi
1803 955125
08.07.2003 УВС м.
Волжського
Волгоградської

Кількість за видами акцій

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

0

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0,00007

10

0

0

0

10

0,00007

10

0

0

0

10

0,00007

10

0

0

0

Член Наглядової
ради

Вiльшенко Сергiй
Геннадiйович

Член Наглядової
ради

Хайретдинов
Рашид
Максутович

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Азаренко
Олександр
Сергiйович

областi
4510 777668
17.09.2010 УФМС
по м. Москвi
4506 412159
18.09.2003 ВВС
Тропарьово-Никул
ино м. Москви
4611 320252
06.04.2011 ТП №1
в м. Одинцово
ОУФМСР по
Московськiй обл.
в Один. р-нi
Усього

10

0,00007

10

0

0

0

10

0,00007

10

0

0

0

10

0,00007

10

0

0

0

60

0,00042

60

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

РЕМ
ЮНIВЕРСАЛ
ЛIМIТЕД

1707389

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Євразiйська
нерудна компанiя"

1116674009

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

-, Вiргiнськi
острови, Британiя,
Тортола Джiнiве
Плейс, Вотерфронт
Драйв р-н,
Род-Таун, а/с 3469
12159, Росiйська
Федерацiя, м.
Москва, вул.
Горбунова, буд. 7
корп. 2

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

7 060 068

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
48,978

7 351 536

51

Кількість
акцій
(штук)

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Усього

14 411 604

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
99,978

Кількість за видами акцій
Прості
ПривілейоПрості
на
Привілейовані на
іменні
пред'яв вані іменні пред'явник
ника
а
7 060 068
0
0
0

7 351 536

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
ПривілейоПрості
на
Привілейовані на
іменні
пред'яв вані іменні пред'явник
ника
а
14 411 604
0
0
0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
19.04.2012
99,99

Розглянувши питання порiдку денного:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.
4. Звiт Голови Правлiння Товариства за 2011 рiк.
5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2011 рiк.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової
ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Затвердження рiчного балансу Товариства за 2011 рiк.
9. Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2011 року.
10. Затвердження плану придбання нового технологiчного обладнання, плану про
-ведення капiтального ремонту основних засобiв i джерел покриття цих витрат на
2012 рiк
11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження
його в новiй редакцiї.
12. Про Затвердження Кодексу корпоративного управлiння, Положень: порядок
розподiлу прибутку (покриття збитку) товариства; порядок виплати дивiдендiв;
Загальнi збори акцiонерiв; Наглядову раду; Правлiння; Ревiзiйну комiсiю; Акцiї та
Акцiонерiв Товариства.
13. Схвалення договорiв на продаж щебеневої продукцiї вартiстю понад 5327
тисяч гривень.
Прийняли наступнi рiшення:
По першому питанню порядку денного вирiшили:
1.1. Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв у наступному складi
Голова комiсiї - Прохоренко Свiтлана Сергiївна;
члени комiсiї - Давидюк Наталiя Миколаївна, Кутишенко Людмили Анатолiївни
По другому питанню порядку денного вирiшили:
2.1.Обрати президiю Зборiв у складi:
Матвiєнко Наталiю Миколаївну - представника основного акцiонера ПАТ
"Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" - Головою Зборiв;
Трокоза Миколу Миколайовича - члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "Ушицький
комбiнат будiвельних матерiалiв";
Гопанчука Антона Пилиповича - Голову Правлiння ПАТ "Ушицький комбiнат
будiвельних матерiалiв".
Доценко Генадiя Володимировича - представника основного акцiонера.
Соколенко Валентину Володимирiвну - менеджера товариства, секретарем зборiв.
По третьому питанню порядку денного вирiшили:
3.1. Згiдно дiючого законодавства, на Зборах розглядаються виключно питання,
внесенi до порядку денного.
3.2. По першому питанню 3 хвилини, по другому - 5 хв., по третьому - 5 хв., по
четвертому доповiдач просить до 20 хвилин, п'ятому i шостому - до 20 хвилин,
сьомому, восьмому, дев'ятому i десятому - 15 хвилин, одинадцятому - 10 хвили,
дванадцятому - 20 хвилин i по тринадцятому - до 15 хвилин.
3.3. Всi пропозицiї i зауваження до проекту постанови Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства подаються в редакцiйну комiсiю в письмовiй формi.
3.4. Голосування проводиться вiдкрито, бюлетенями для голосування.
3.5. Вiдповiдi на питання - наприкiнцi обговорення питань порядку денного,
порядок голосування на загальних зборах - тiльки за допомогою бюлетенiв.
По четвертому питанню порядку денного ("Звiт Голови Правлiння ПАТ

"Ушицький КБМ" про результати роботи Товариства за 2011 рiк") слухали:
Гопанчука Антона Пилиповича, Голову Правлiння Товариства.
По п'ятому питанню порядку денного ("Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКБМ"за
2011 р.) слухали: Трокоза Миколу Миколайовича.
По шостому питанню порядку денного ("Звiт Наглядової Ради ПАТ "УКБМ за
2011 р.") слухали: Матвiєнко Наталiю Миколаївну.
По сьомому питанню порядку денного ("Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї
Товариства") слухали:
1.Желiзко Павла Люцiяновича - начальника ДСЦ.
2.Голуба Петра Сергiйовича - члена Правлiння, Головного iнженера комбiнату.
По сьомому питанню порядку денного вирiшили:
7.1.Затвердити звiт Правлiння ПАТ "УКБМ"
7.2. Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "УКБМ"
7.3. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКБМ"
По восьмому питанню порядку денного вирiшили:
8.1. Затвердити рiчний баланс Товариства
По дев'ятому питанню порядку денного вирiшили:
9.1. Затвердити наступний порядок розподiлу прибуткiв:
Чистий прибуток за 2011 рiк у сумi 1 019 тис.грн. розподiлити наступним чином:
-5% (50 950 грн.) - спрямувати в резервний фонд;
-95 % чистого прибутку - 967 733, 68 грн. направити на виплату дивiдендiв
акцiонерам товариства (виплати проводити по мiрi надходження коштiв, згiдно
графiка)
По десятому питанню порядку денного вирiшили:
10.1. Взяти до уваги план придбання нового технологiчного обладнання та
працювати над пошуком можливих джерел покриття цих витрат на 2012 рiк
10.2. Уповноважити Голову Правлiння затвердити план проведення капiтального
ремонту основних засобiв пiдприємства на 2012 рiк.
По одинадцятому питанню порядку денного вирiшили
11.1.Внести змiни та доповненя до Статуту ПАТ "Ушицький комбiнат
будiвельних матерiалiв", та прийняти Статут в новiй редакцiї.
11.2. Уповноважити Гопанчука Антона Пилиповича
вiд iменi акцiонерiв
пiдписати Статут Товариства.
11.3.Доручити Камiнськiй Марiї Вiталiївни провести реєстрацiю Статуту
Товариства у новiй редакцiї в державних органах влади у визначений строк.
По дванадцятому питанню порядку денного вирiшили:
12.1.Затвердити зазначенi положення та Кодекс корпоративного управлiння.
12.2. Уповноважити Гопанчука Антона Пилиповича
вiд iменi акцiонерiв
пiдписати вiдповiднi документи.
По питанню тринадцятому порядку денного вирiшили:
13.1.Схвалити заключення договорiв з вiдповiдними компанiями.
13.2. Уповноважити Гопанчука Антона Пилиповича вiд iменi акцiонерiв на
пiдписання вказаних договорiв на реалiзацiю щебеневої продукцiї на суму що
перевищує 5327 тисяч гривень за 2011 рiк та на майбутнiй 2012 рiк.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн у
перелiку питань порядку денного не було. Порядок денний затверджений
Наглядовою радою Товариства. Всi питання оголошеного порядку денного були
розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них були прийнятi
вiдповiднi рiшення.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові
X
06.08.2012
99,99

Розгляшувши питання порядку денного:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.
4. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
5. Про внесення змiн та доповнень до Кодексу корпоративного управлiння,
внутрiшнiх Положень:
порядок розподiлу прибутку (покриття збитку) товариства; порядок виплати
дивiдендiв; Загальнi
збори акцiонерiв; Наглядову раду; Правлiння; Ревiзiйну комiсiю; Акцiї та
Акцiонерiв Товариства.
6. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Виконавчого органу Товариства.
7. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
8. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
Прийняли наступнi рiшення:
1. Лiчильна комiсiя загальних зборiв Товарства обрана у складi:
Давидюк Наталiя Миколаївна голова лiчильної комiсiї,
Кутишенко Людмила Анатолiївна, Прохоренко Свiтлана Сергiївна члени
лiчильної комiсiї
2. Обрати:
головою загальних зборiв Трокоза Миколу Миколайовича,
секретарем зборiв Соколенко Валентину Володимирiвну.
3. Регламент роботи загальних зборiв: доповiдi з питань порядку денного до 20
хвилин; запитання, виступи з мiсць - до 5 хвилин; питання порядку денного
розглядати без перерви, перерву зробити на час пiдведення пiдсумкiв
голосування.
Голосування на зборах - таємне та проводиться з використанням бюлетенiв для
голосування. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на
засiданнях Наглядової ради товариства (Протоколи засiдань Наглядової ради вiд
26.07.2012 року та 31.07.2012 року) .
Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з
питань, винесених на голосування на загальних зборах. По 7,8 питаннях порядку
денного проводиться кумулятивне голосування при якому кiлькiсть голосiв
акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обирається
4. Затвердити змiни та доповнення до Статуту Публiчного акцiонерного
товариства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" шляхом викладення в
новiй редакцiї.
5. Змiни та доповнення до Кодексу корпоративного управлiння, внутрiшнiх
Положень: порядок розподiлу прибутку (покриття збитку) товариства; порядок
виплати дивiдендiв; Загальнi збори акцiонерiв; Наглядову раду; Правлiння;
Ревiзiйну комiсiю; Акцiї та Акцiонерiв Товариства Публiчного акцiонерного
товариства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" шляхом викладення в
новiй редакцiї затвердженi.
6. Питання зняте з порядку денного.
7. Повноваження Наглядової ради у складi: голова Наглядової ради Матвiєнко
П.В.,
члени Наглядової ради Матвiєнко Г.П., Матвiєнко Н. М. - припиненi.
2. Обрати Наглядову раду "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" у
складi:
Гнiденко Лев Вiкторович, Литвиненко Андрiй Володимирович, Лозова Нiна
Сергiївна,
Вiльшенко Сергiй Геннадiйович, Хайретдинов Рашид Максутович.

8. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї у складi голова Ревiзiйної комiсiї
Панночка Т.О., члени Ревiзiйної комiсiї Трокоз М.М., Остапчук Є.С.
Ревiзiйна комiсiя Публiчного акцiонерного товариства "Ушицький комбiнат
будiвельних матерiалiв" обрана у складi:
Аверкiєва Тетяна Григорiвна, Азаренко Олександр Сергiйович, Будас Олександр
Пилипович.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн у
перелiку питань порядку денного не було. Порядок денний затверджений
Наглядовою радою Товариства. Всi питання оголошеного порядку денного були
розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них були прийнятi
вiдповiднi рiшення.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

За результатами періоду,
що передував звітному
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
967 733,68
0
0,19
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
967 733,68
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
19.04.2012
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
05.07.2012
Дата виплати дивідендів
У звiтному 2012 роцi сума нарахованих та виплачених дивiдендiв акцiонерам
Опис
ПАТ "УКБМ" за 2011 рiк становила 967 733,68 грн., згiдно рiшення загальних
зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2012 р., Протокол № 1. Дата складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 19.04.2012 року. Нарахованi
дивiденди на одну просту акцiю за 2011 рiк становили 0,19 грн. Перiод виплати
дивiдендiв, визначений загальними зборами: квiтень- липень 2012 року. Остання
виплата дивiдендiв акцiонерам вiдбулася 05 липня 2012 року.
На дату складання звiту рiшення про розподiл прибутку 2012 року не було
прийняте.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Опис

Приватне пiдприємство "Аудиторська
компанiя "Престиж"
Приватне підприємство
35169487
10008, Житомирська обл., Богунський
р-н, м. Житомир, вул. 1-го Травня, 22
кв.2
№ 4031
Аудиторська палата України
27.09.2007
0412-44-66-36
43-89-16
Аудиторська дiяльнiсть
Згiдно з Договором № 14/12
вiд
23.12.2012 ПП АК "Престиж" було
здiйснено
перевiрку
достовiрностi
фiнансової звiтностi ПАТ "Ушицький
комбiнат будiвельних матерiалiв"за
перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012р.

Публiчне акцiонерне товариство
"Комерцiйний банк "Актив-банк"
Акціонерне товариство
26253000
04070, - р-н, м. Київ, вул.
Борисоглiбська, буд.3
АВ № 534114
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
03.03.2008
044-207-45-88
207-45-88
Депозитарна дiяльнiсть, а саме
депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв
Емiтент
доручає,
а
Зберiгач
зобов'язується
надавати
Емiтенту
послуги, згiдно укладеного Договору
про вiдкриття рахункiв у цiнних
паперах власникам iменних цiнних
паперiв випуску, що дематерiалiзується
№ 3Б-004 вiд 07 червня 2010 року.

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

Приватне акцiонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"
Акціонерне товариство
35917889
04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
АВ № 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.11.2009
044-585-42-40
044-582-42-40
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
ПАТ "Ушицький КБМ" доручив, а
ПрАТ "ВДЦП" зобов'язаний надавати
Емiтенту послуги, згiдно Договору про
обслуговування емiсiї цiнних паперiв
№ Е1064/10 вiд 17.06.2010р.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
30.04.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
02/06/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальн
а вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Житомирське
UA 4000070395 Акція проста Бездокумент
0,25
14 414 776
3 603 694
100
територiальне
бездокумента арні іменні
управлiння ДК ЦПФР
рна іменна
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно
оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента
здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" засновано
вiдповiдно до наказу про створення акцiонерного товариства вiд 25 червня 1999 року № 59-ВАТ
шляхом перетворення державного пiдприємства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" у
вiдкрите акцiонерне товаритсво вiдповiдно до ЗУ "Про приватизацiю державних пiдприємств",
ЗУ "Про господарськi товариства" та iнших законодавчих актiв.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 09 грудя 2010 року (Протокол №2), в зв'язку з
необхiднiстю приведеня дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм ЗУ "Про акцiонернi
товариства", було визначено тип товариства як публiчне. Вiдповiдно, змiнено назву Вiдкритого
акцiонерного товаиства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" на Публiчне акцiонрне
товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв".
Протягом звiтного перiоду таких важливих подiй як злиття, подiл, приєднання, перетворння не
вiдбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього
звітного періоду
В склад органiзацiйної структури пiдприємства входять наступнi пiдроздiли:
-гiрничий цех;
- пiдроздiл з буро-вибуховими роботами;
-дробильно-сортувальний завод;
-автотранспортний цех;
-ремонтно-механiчна майстерня;
-навантажувальний цех;
-адмiнiстративно-управлiнський апарат.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв ПАТ
"Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" у своєму складi не має. Змiн в органiзацiйнiй
структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) та пояснень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з
тлумачення фiнансової звiтностi (МКТФЗ), за винятком зазначеного нижче. У вiдповiдностi до
МСБО 16 "Основнi засоби", у Фiнансовiй звiтностi має наводитись справедлива вартiсть, або
собiвартiсть за вирахуванням суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi основних засобiв (в залежностi вiд обраної пiдприємством моделi
оцiнки). Станом на 31.12.2012 основнi засоби Пiдприємства вiдображенi за справедливою
переоцiненою вартiстю.
Принципи та методи вiдображення господарських операцiй визначаються Пiдприємством
самостiйно та висвiтленi в наказi "Про облiкову полiтику" за № 14 вiд 01.04.2011 року, зi
змiнами та доповненнями, затвердженими наказом №12 вiд 14.12.2012, що стосуються
принципiв складання Фiнансової звiтностi за МСФЗ, з чим i пов'язанi змiни в облiковiй полiтицi

у звiтному роцi.
Облiкова полiтика Пiдприємства, у суттєвих аспектах, базується на чинному законодавствi
України, основних принципах мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та рiшеннях
керiвництва.
Обробка даних бухгалтерського облiку ведеться за допомогою програмного забезпечення "1С
Бухгалтерiя, Версiя 7.7." Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється Пiдприємством за
П(С)БО з подальшою трансформацiєю облiкових записiв до вимог МСФЗ.
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Пiдприємства є гривня.
Iнвентаризацiя майна та зобов'язань проводиться щорiчно, перед датою рiчного балансу (крiм
iнших випадкiв проведення iнвентаризацiї згiдно дiючого законодавства та обставин). У 2012
роцi iнвентаризацiя проведена iз залученням аудиторiв АК "Престиж", якi були присутнi пiд час
iнвентаризацiї та здiйснювали нагляд над процесом проведення та документальним
оформленням. Iнвентаризацiя запасiв проведена станом на 01.10.2012, основних засобiв та
iнших необоротних активiв - станом на 01.11.2012, грошових коштiв та коштiв в розрахунках станом на 01.12.2012. В результатi iнвентаризацiї вiдхилень мiж фактичною наявнiстю та
даними облiку не встановлено, нестач та надлишкiв не виявлено, зведений акт результатiв
iнвентаризацiї затверджено 20.12.2012р.
Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової
вартостi, якщо така iснує. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового
використання. Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного
використання вiдповiдних активiв.
Амортизацiя нарахована прямолiнiйним методом виходячи зi встановленого строку корисного
використання об'єктiв. Змiна методу визначення амортизацiї вiдсутня. Накопичена амортизацiя
становить 61% первiсної вартостi основних засобiв.
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї
товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть визначається за середньозваженим методом.
Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi
витрати на оплату працi i вiдповiднi виробничi витрати.
Вартiсть запасiв вiдображена у Фiнансовiй звiтностi з урахуванням коригуючих записiв,
здiйснених пiд час трансформацiї на дату першого застосування МСФЗ та у 2012 роцi.
Пiдприємство до складу фiнансових активiв включає грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову
та iншу дебiторську заборгованiсть та процентну поворотну фiнансову допомогу
(кредити/аванси) згiдно з МСБО (IAS) 39. Класифiкацiя здiйснюється при первiсному визнаннi.
Дебiторська заборгованiсть та кредити виникають у момент продажу Пiдприємством продукцiї
(товарiв, послуг) або надають грошовi кошти безпосередньо дебiтору (крiм таких, що надаються
з намiром продажу). Фiнансовi активи включаються до складу оборотних активiв, крiм тих,
строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля дати балансу.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається по справедливiй вартостi, а в
подальшому - за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної
ставки з вирахуванням резерву знецiнення. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi
створюється у разi наявностi ознак того, що Пiдприємство не матиме змоги отримати всю суму
заборгованостi вiдповiдно до первiсних (переглянутих умов). Балансова вартiсть активу
зменшується з використанням вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi витрат.
Якщо дебiторська заборгованiсть є безнадiйною - вона списується за рахунок вiдповiдного
резерву. Повернення ранiше списаних сум активiв кредитується за рахунок вiдповiдних витрат.
Збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових iнструментiв, якi не є об'єктом
хеджування та оцiнюються за справедливою вартiстю, визнається iншими доходами або iншими
витратами. Балансова вартiсть фiнансових активiв, щодо яких не застосовується оцiнка за
справедливою вартiстю, переглядається щодо можливого зменшення корисностi на кожну дату
балансу на основi аналiзу очiкуваних грошових потокiв. Сума втрат вiд зменшення корисностi
фiнансового активу визначається як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою

вартiстю очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою вiдсотка
на подiбний фiнансовий актив, з визнанням цiєї рiзницi iншими витратами звiтного перiоду.
Облiковуються фiнансовi iнвестицiї, що утримуються пiдприємством до їх погашення, за
справедливою ринковою вартiстю 96 тис. грн. До їх складу вiдносяться довгостроковi облiгацiї
внутрiшньої державної позики, випущенi Мiнiстерством фiнансiв України та одержанi
Пiдприємством в рахунок погашення сум податку на додану вартiсть, що пiдлягав
вiдшкодуванню з бюджету.
Протягом звiтного 2012 року Пiдприємством отриманий
фiнансовий дохiд по облiгацiям в сумi 17 тис. грн.

Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
про результати перевiрки фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Ушицький
комбiнат будiвельних матерiалiв" за 2012 рiк
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Вступ
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" (далi
- Пiдприємство), що додається, яка складається з балансу та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi
результати, рух грошових коштiв та власний капiтал станом i за рiк, що закiнчився 31.12.2012, а
також стислого викладу основних принципiв облiкової полiтики та iншої пояснювальної
iнформацiї (примiтки до рiчної фiнансової звiтностi).
Зазначена звiтнiсть є першою фiнансовою звiтнiстю Пiдприємства, що складалась у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Опис аудиторської перевiрки
Аудит було здiйснено вiдповiдно до:
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (далi - МСА),
Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993р. зi змiнами та
доповненнями, в редакцiї Закону №140-V вiд 14.09.2006 р.;
Кодексу етики професiйних бухгалтерiв,
Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням НКЦПФР № 1360 вiд
29.09.2011р., зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096 (далi
- Вимоги Комiсiї)
статтi 12.1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",
за якою публiчнi акцiонернi товариства, складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними
стандартами.
iнших чинних нормативних документiв, що регулюють аудиторську практику та ведення
бухгалтерського облiку.
Перелiк фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi та є предметом
перевiрки:
"
баланс Пiдприємства (форма №1) з валютою 34.241 тис. грн.,
"
звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма №2) з чистим прибутком 2.710 тис. грн.,
"
звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (форма №3),
"
звiт про власний капiтал за 2012 рiк (форма №4),
"
стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
(далi - Фiнансова звiтнiсть).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" несе
вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї Фiнансової звiтностi вiдповiдно до

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", МСФЗ та за такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання Фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки.
Посадовi особи ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" вiдповiдальнi за пiдготовку
та представлення Фiнансової звiтностi:
Генеральний директор: Гопанчук Антон Пилипович
Головний бухгалтер: Желiзко Марiя Iванiвна.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї Фiнансової звiтностi на основi
результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум i розкриттiв у Фiнансовiй звiтностi.
Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання Пiдприємством Фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
внутрiшнього контролю ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв".
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
Фiнансової звiтностi.
Нам було надано всю необхiдну iнформацiю, вiдповiднi пояснення керiвництва, посадовi особи
Пiдприємства письмово пiдтвердили повноту наданої Фiнансової звiтностi i проiнформували нас
про вiдсутнiсть суттєвих подiй пiсля дати балансу.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки (вiдповiдно до МСА 705)
Обставини, що призвели до модифiкацiї думки аудитора:
незгода з управлiнським персоналом стосовно прийнятностi обраної облiкової полiтики, а
саме: у Фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк не наводиться iнформацiя про результати переоцiнки
(визначення справедливої вартостi) основних засобiв, що проводилась ранiше (станом на
01.01.2011) враховуючи, що визначена справедлива вартiсть основних засобiв може
використовуватись в якостi доцiльної на дату першого застосування МСФЗ;
незгода з управлiнським персоналом стосовно достатностi розкриття iнформацiї у
Фiнансовiй звiтностi. Облiковi записи Пiдприємства свiдчать про те, що Фiнансова звiтнiсть не
мiстить iнформацiї про створення резерву горнотехнiчної рекультивацiї активiв, про
нарахування довгострокових пенсiйних забезпечень (резерв на виплати пiльгових пенсiй
працiвникам iз шкiдливими умовами працi), якi розраховуються з урахуванням демографiчних
показникiв, плинностi кадрiв, часу виплат (з урахуванням ставки дисконтування), що потребує
залучення профiльних спецiалiстiв. Детальна iнформацiя мiститься у Примiтцi 10 цього
аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора).
На пiдставi отриманих аудиторських доказiв для об?рунтування думки, ми дiйшли висновку, що
наявнi обмеження є суттєвими, проте не являються всеохоплюючими для Фiнансової звiтностi
Пiдприємства.
Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту Фiнансової звiтностi

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для
висловлення умовно - позитивної думки", Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" на
31.12.2012, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену
дату, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи думки про достовiрнiсть наданої ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних
матерiалiв" Фiнансової звiтностi звертаємо увагу користувачiв на наявнiсть зауважень,
невiдповiдностей, iнформацiя про якi викладена в пiдготовленому нами пояснювальному
параграфi - Примiтка 8,10,12, що включається до складу цього аудиторського висновку (звiту
незалежного аудитора) та мiстить необхiднi данi.
Звертаємо увагу на той факт, що Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних
матерiалiв", для якого складання звiтностi за МСФЗ є обов'язковим, складена з використанням
форм звiтностi, що визначенi П(С)БО, якi не в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам МСБО 1, на
нашу думку зазначена невiдповiднiсть структури i змiсту Фiнансової звiтностi не є пiдставою
для модифiкацiї думки.
Фiнансову звiтнiсть ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" було складено в процесi
змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ.
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1.
Основнi вiдомостi про Пiдприємство (емiтента)
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних
матерiалiв"
Скорочена назва: ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 00110177.
Мiсцезнаходження: Україна, 11563 Житомирська область, Коростенський р-н, с. Гулянка, вул.
Молодiжна, 18.
Вiдомостi про державну реєстрацiю: Пiдприємство зареєстроване Коростенською районною
державною адмiнiстрацiєю Житомирської областi "30" червня 1999 року, реєстрацiйний номер
1-1020, № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР - 12891080003000012.
Статут ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" (у дiючiй редакцiї на початок
звiтного року) був затверджений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд
09.12.2010р.) та зареєстрований державним реєстратором Коростенської районної державної
адмiнiстрацiї Житомирської областi 21.12.2010р. № запису 12891050011000012. У 2011 роцi
змiни та доповнення до Статуту товариства не вносились. У 2012 роцi затверджена рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв нова редакцiя Статуту товариства (протокол №2 вiд 06.08.2012),
державна реєстрацiя: 13.08.2012, Коростенська районна рада, № запису 12891080007000512.
Чисельнiсть персоналу на 31.12.2012 року - 277 осiб. Середньоспискова чисельнiсть за 2012 рiк 262 особи.
Види економiчної дiяльностi Пiдприємства за кодами КВЕД (у вiдповiдностi до довiдки
№462929 з ЄДРПОУ, виданої управлiнням статистики у мiстi Коростенi Житомирськiй областi
06.07.2012):
"
добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого
сланцю (08.11),
"
рiзання, оброблення та оздоблення декоративного та будiвельного каменю (23.70);
"
неспецiалiзована оптова торгiвля (46.90;
"
iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах (47.19),
"
дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах (71.12),

"
будiвництво житлових i нежитлових будiвель (41.20).
Пiдприємство поставлене на облiк податкових органiв. У 2012 роцi Пiдприємство є платником
податку на прибуток на загальних пiдставах, платником податку на додану вартiсть
(iндивiдуальний податковий номер 001101706095, дiюче свiдоцтво платника ПДВ № 100317097
вiд 07.01.2011).
Лiцензiї та патенти, що дiяли у звiтному роцi:
"
спецiальний дозвiл на користування надрами, реєстрацiйний № 2222 вiд 16.08.2000р.
виданий Державною службою геологiї та надр України , термiн дiї спецiального дозволу - 20
рокiв;
"
торговий патент серiї ТПВ №417500 на провадження торговельної дiяльностi, виданий
Коростенською ОДПI 12.12.2012, дiйсний з 01.04.2011 по 31.03.2016р.
2.
Умови в яких функцiонує Пiдприємство
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi
включають, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу вiдносно
високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi
бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй
мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та
правової систем, а також економiки в цiлому. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики,
не типовi для країн iз розвинутою економiкою.
Податкове, митне та валютне законодавство України часто змiнюється та має множинне
трактування (Примiтка 14).
На українську економiку впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного
розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового
внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в
банкiвському секторi та ускладнення умов кредитування в Українi. Iснує невизначенiсть щодо
можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Пiдприємства та її
контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй та економiчнi
перспективи ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв".
В той час як керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки
економiчної стабiльностi Пiдприємства в умовах, що склалися, подальше погiршення ситуацiї у
зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан
Пiдприємства, який неможливо визначити на цей момент.
3.
Основа пiдготовки Фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) та пояснень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з
тлумачення фiнансової звiтностi (МКТФЗ), за винятком зазначеного нижче.
У вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби", у Фiнансовiй звiтностi має наводитись
справедлива вартiсть, або собiвартiсть за вирахуванням суми накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi основних засобiв (в залежностi вiд обраної
пiдприємством моделi оцiнки). Станом на 31.12.2012 основнi засоби Пiдприємства вiдображенi
за справедливою переоцiненою вартiстю. Надаємо Застереження користувачам про те, що
Пiдприємством не визначалась переоцiнена вартiсть основних засобiв вiдповiдно до МСБО 16
на попереднi звiтнi дати. Основнi засоби Пiдприємства станом на 01.01.2011 та на 01.01.2012
вiдображенi за iсторичною собiвартiстю, що визначена за Нацiональними стандартами.
(Примiтка 8).

Iншi критерiї вибору принципiв представлення
Дана Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Пiдприємство здатне
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.
Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть ПАТ
"Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" в Українi. На думку керiвництва, застосування
припущення щодо здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi його активiв та капiталу.
Ця Фiнансова звiтнiсть не мiстить будь - яких коригувань, якi моли б вважатися необхiдними у
випадку неможливостi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть безперервно.
Ця Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях i всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо
не зазначено iнше.
4.
Суттєвi положення облiкової полiтики
Нижче описанi основнi положення облiкової полiтики, використанi Пiдприємством при
пiдготовцi Фiнансової звiтностi. Якщо не зазначено iнше, то цi положення послiдовно
застосовувались у представлених звiтних перiодах.
Принципи та методи вiдображення господарських операцiй визначаються Пiдприємством
самостiйно та висвiтленi в наказi "Про облiкову полiтику" за № 14 вiд 01.04.2011 року, зi
змiнами та доповненнями, затвердженими наказом №12 вiд 14.12.2012, що стосуються
принципiв складання Фiнансової звiтностi за МСФЗ, з чим i пов'язанi змiни в облiковiй полiтицi
у звiтному роцi.
Облiкова полiтика Пiдприємства, у суттєвих аспектах, базується на чинному законодавствi
України, основних принципах мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та рiшеннях
керiвництва.
Обробка даних бухгалтерського облiку ведеться за допомогою програмного забезпечення "1С
Бухгалтерiя, Версiя 7.7." Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється Пiдприємством за
П(С)БО з подальшою трансформацiєю облiкових записiв до вимог МСФЗ.
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Пiдприємства є гривня.
Iнвентаризацiя
Iнвентаризацiя майна та зобов'язань проводиться щорiчно, перед датою рiчного балансу (крiм
iнших випадкiв проведення iнвентаризацiї згiдно дiючого законодавства та обставин). У 2012
роцi iнвентаризацiя проведена iз залученням аудиторiв АК "Престиж", якi були присутнi пiд час
iнвентаризацiї та здiйснювали нагляд над процесом проведення та документальним
оформленням. Iнвентаризацiя запасiв проведена станом на 01.10.2012, основних засобiв та
iнших необоротних активiв - станом на 01.11.2012, грошових коштiв та коштiв в розрахунках станом на 01.12.2012. В результатi iнвентаризацiї вiдхилень мiж фактичною наявнiстю та
даними облiку не встановлено, нестач та надлишкiв не виявлено, зведений акт результатiв
iнвентаризацiї затверджено 20.12.2012р.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти (iноземнi
валюти), вiдображаються у функцiональнiй валютi за офiцiйним обмiнним курсом, що дiє на
дату проведення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах,
перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi
статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним
курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Результат такого перерахунку визнається у
прибутках та збитках.

Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю, що є його справедливою вартiстю на
дату переоцiнки за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд знецiнення, накопичених в
послiдуючому. Переоцiнки проводяться раз на три роки, тобто досить регулярно, щоб балансова
вартiсть суттєво не вiдрiзнялась вiд справедливої вартостi на дату балансу.
Справедлива вартiсть основних засобiв на 01.01.2011 не була визначена. Незалежними
оцiнювачами проведена оцiнка основних засобiв станом на 31.10.2012 (Примiтка 8). Рiзниця мiж
справедливою вартiстю основних засобiв i їх балансовою вартiстю по П(С)БО була врахована у
складi власного капiталу на 31.12.12: пiдвищення вартостi ОЗ - у складi резерву переоцiнки,
зниження вартостi - у складi iнших збиткiв у Звiтi про фiнансовi результати, виходячи iз
результатiв оцiнки.
При придбаннi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, що включає витрати,
пов'язанi з придбанням вказаних активiв. Витрати на ремонт та утримування основних засобiв
вiдображаються по мiрi їх понесення. Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi
запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх залишкова балансова вартiсть визнається збитком
вiд вибуття. Понесенi витрати капiталiзуються, якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх
економiчних вигiд вiд об'єкта основних засобiв.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття, або у випадку, якщо
подальше використання активу не принесе економiчних вигiд.
Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання є
суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з
експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного
активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву.
Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової
вартостi, якщо така iснує. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового
використання. Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного
використання вiдповiдних активiв.
Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий
елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва вартiсть об'єкту переноситься до
вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не
нараховується.
Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане Пiдприємством, але ще не
введене в експлуатацiю. Знос на невстановлене обладнання не нараховується.
Значнi запаснi частини та резервне (змiнне) обладнання вiдносяться до основних засобiв (до
окремої групи "Змiнне обладнання, капiтальнi вузли та запчастини", якщо очiкуваний строк їх
використання перевищує 1 рiк. Амортизацiя вказаних запасних частин нараховується протягом
перiоду, що не перевищує термiни експлуатацiї активiв, яких вони стосуються.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Нерухомiсть в орендi визнається iнвестицiйною, якщо доход вiд оренди є довгостроковим та
суттєвим для звiтностi Пiдприємства, а також iснує можливiсть фiзичного подiлу нерухомостi та
юридичного вiдокремлення (окремi об'єкти чи iзольованi примiщення всерединi об'єктiв, площi
та межi яких визначено в технiчнiй документацiї на об'єкт).
У разi, якщо лише частину нерухомостi здано в оренду, i така частина вiдповiдає вказаним вище
критерiям, така нерухомiсть визнається: окремо iнвестицiйною й ОЗ у вiдповiдних частинах,
якщо площа нерухомостi, що здається в оренду перевищує 10% загальної площi нерухомого
майна Пiдприємства та вартiсть об'єктiв переданих в оренду перевищує 5% балансової вартостi
ОЗ Пiдприємства. Повнiстю iнвестицiйною, якщо та частина об'єкта, що не здана в оренду й
використовується власником, не перевищує 20% загального метражу нерухомостi, належної
Пiдприємству.

Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики
i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна
оренда. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом
активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до
планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого
активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони
були понесенi. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку з
залученням позикових коштiв.
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання
нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї
або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, створенi
усерединi компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, i
вiдповiднi витрати вiдображаються у прибутках та збитках за перiод, у якому вони виникли.
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом
усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи
амортизацiї нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на
перспективнiй основi, якщо це необхiдно.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї
товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть визначається за середньозваженим методом.
Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi
витрати на оплату працi i вiдповiднi виробничi витрати.
Фiнансовi активи
Пiдприємство до складу фiнансових активiв включає грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову
та iншу дебiторську заборгованiсть та процентну поворотну фiнансову допомогу
(кредити/аванси) згiдно з МСБО (IAS) 39. Класифiкацiя здiйснюється при первiсному визнаннi.
Дебiторська заборгованiсть та кредити виникають у момент продажу Пiдприємством продукцiї
(товарiв, послуг) або надають грошовi кошти безпосередньо дебiтору (крiм таких, що надаються
з намiром продажу). Фiнансовi активи включаються до складу оборотних активiв, крiм тих,
строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля дати балансу.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається по справедливiй вартостi, а в
подальшому - за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної
ставки з вирахуванням резерву знецiнення. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi
створюється у разi наявностi ознак того, що Пiдприємство не матиме змоги отримати всю суму
заборгованостi вiдповiдно до первiсних (переглянутих умов). Балансова вартiсть активу
зменшується з використанням вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi витрат.
Якщо дебiторська заборгованiсть є безнадiйною - вона списується за рахунок вiдповiдного
резерву. Повернення ранiше списаних сум активiв кредитується за рахунок вiдповiдних витрат.
Збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових iнструментiв, якi не є об'єктом
хеджування та оцiнюються за справедливою вартiстю, визнається iншими доходами або iншими
витратами. Балансова вартiсть фiнансових активiв, щодо яких не застосовується оцiнка за
справедливою вартiстю, переглядається щодо можливого зменшення корисностi на кожну дату
балансу на основi аналiзу очiкуваних грошових потокiв. Сума втрат вiд зменшення корисностi

фiнансового активу визначається як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою
вартiстю очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою вiдсотка
на подiбний фiнансовий актив, з визнанням цiєї рiзницi iншими витратами звiтного перiоду.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi
депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв.
Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання згiдно з МСБО 39 вiдображенi по амортизованою вартiстю. Фiнансовi
зобов'язання Пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також
кредити i позики. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань Пiдприємство присвоює
їм вiдповiдну категорiю.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi зобов'язання оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, крiм фiнансових зобов'язань, призначених для перепродажу, i
зобов'язань за похiдними фiнансовими iнструментами. Фiнансовi зобов'язання, призначенi для
перепродажу, i фiнансовi зобов'язання за похiдними фiнансовими iнструментами (крiм
зобов'язання за похiдним фiнансовим iнструментом, яке має бути погашеним шляхом передачi
пов'язаного з ним iнструмента власного капiталу) на кожну наступну пiсля визнання дату
балансу оцiнюються за справедливою вартiстю. Зобов'язання за похiдним фiнансовим
iнструментом, яке має бути погашене шляхом передачi пов'язаного з ним iнструмента власного
капiталу, справедливу вартiсть якого на кожну наступну пiсля визнання дату балансу не можна
достовiрно визначити, оцiнюється за собiвартiстю.
Податки
Витрати по податку на прибуток включають поточний податок на прибуток та вiдстрочений
податок на прибуток i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до чинного
законодавства.
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за
сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим
органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї
суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, крiм окремих випадкiв визначених МСФЗ 12.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та
знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить
використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне.
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в
тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток
дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i
зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду
реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набуло або
фактично набуло чинностi на звiтну дату.
Поточний та вiдстрочений податок на прибуток вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки, за
виключенням випадкiв, коли вони пов'язанi зi статтями, якi безпосередньо вiдносяться до статей
капiталу. У таких випадках поточний чи вiдстрочений податок на прибуток також визнається у

складi капiталу.
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ),
крiм випадкiв, коли:
- податок на додану вартiсть, що виник при придбаннi активiв або послуг, не вiдшкодовується
податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть визнається як частина витрат
на придбання активу або частина видаткової статтi;
- дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на
додану вартiсть.
Операцiйнi податки
В Українi iснує багато iнших податкiв, якi стягуються залежно вiд дiяльностi Пiдприємства. Цi
податки включаються до складу операцiйних витрат у звiтi про сукупнi прибутки.
Виплати працiвникам
Пiдприємство здiйснює певнi вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду за ставками, що
дiють протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображаються
як витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Пiдприємство бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi з визначеною виплатою, яка
передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на посадах iз шкiдливими
та небезпечними для здоров'я умовами працi. Зобов'язання по визначеним виплатам
розраховуються щорiчно з використанням методу "прогнозної умовної одиницi". Поточна сума
зобов'язання по пенсiйному плану з визначеною виплатою визначається шляхом дисконтування
розрахункового майбутнього витрачання грошових коштiв з урахуванням ринкової доходностi
по державним облiгацiям, строки погашення яких приблизно вiдповiдають термiну вiдповiдних
пенсiйних зобов'язань у функцiональнiй валютi. За вiдсутностi зазначених даних по облiгацiям
Пiдприємство розраховує ставку дисконту шляхом екстраполяцiї поточних ринкових ставок.
Актуарнi прибутки або збитки, що виникли за рахунок минулих коригувань i змiн в актуарних
припущеннях вiдображаються у складi прибутку/збитку, якщо вартiсть такого прибутку/збитку
перевищує 10% вартостi активiв плану або 10% вiд вартостi зобов'язань по плану з визначеною
виплатою.
Пiдприємство не визнало накопиченi актуарнi зобов'язання на дату переходу на МСФЗ та на
звiтну дату (Примiтка 10).
Резерви
Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Пiдприємство має юридичнi або
добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi
буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму
зобов'язання можна достовiрно визначити. Якщо Пiдприємство планує одержати вiдшкодування
деякої частини або всiх резервiв, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому
випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву,
вiдображаються у прибутках та збитках за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив вартостi
грошей у часi є суттєвим, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка
вiдображає, коли це доцiльно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо
застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як фiнансовi витрати.
Визнання та оцiнка доходiв
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Пiдприємство отримає економiчнi
вигоди, а доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за справедливою
вартiстю винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок i
податкiв з продажу. Сума доходу не вважається достовiрно визначеною до того моменту, поки
не врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю. Доходи, головним чином,

являють собою:
продаж готової продукцiї - виручка вiд реалiзацiї продукцiї та товарiв визнається в момент
передачi ризикiв i вигiд вiд володiння товарами, цiни визначаються на пiдставi затверджених
прейскурантiв та вiдповiдних договорiв (специфiкацiй до них);
продаж послуг - доходи отриманi вiд надання послуг (виконання робiт), Пiдприємство визнає в
перiодi їх надання (здiйснення).
Визнання витрат
Здiйснюється по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає витрати на
оплату працi, матерiальнi витрати, амортизацiю основних засобiв, iншi виробничi витрати.
Адмiнiстративнi витрати та витрати та реалiзацiю (збут) вiдображаються за методом
класифiкацiї витрат за функцiональним призначенням, та включають витрати на амортизацiю та
витрати на виплати працiвникам, витрати на операцiйнi податки, iншi витрати.
Фiнансовi витрати включають витрати на позики, процентнi витрати по пенсiйним
зобов'язанням. Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або
виробництвом активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його
пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної
вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному
перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших
витрат, понесених у зв'язку з залученням позикових коштiв.
Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження
економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує
ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому
сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання
пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою
економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Пiдприємства
на звiтну дату (коригуючи подiї), вiдображаються у Фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися
пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової
звiтностi, якщо вони є суттєвими.
5.

Перше застосування МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2012, є першою фiнансовою звiтнiстю
Пiдприємства, що складена вiдповiдно до МСФЗ. За попереднi звiтнi перiоди, в тому числi за
рiк, який закiнчився 31.12.2011, Пiдприємство складало звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi - П(С)БО).
Пiдприємство пiдготувало Фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, якi застосовуються до
звiтних перiодiв, що завершуються 31.12.2012 року, разом iз порiвняльною iнформацiєю станом
на 31.12.2011 та за рiк, що закiнчився на вказану дату, як зазначено в облiковiй полiтицi.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"
попередня фiнансова звiтнiсть Пiдприємства була складена на 01 сiчня 2011 року - на дату
переходу Пiдприємства на МСФЗ.
Далi по тексту пояснюються основнi коригування здiйсненi Пiдприємством при трансформацiї
Фiнансової звiтностi складеної та опублiкованої на 01.01.2011 за нацiональними П(С)БО, а
також на 31.12.2011 i за рiк, що завершився на зазначену дату.

При пiдготовцi Фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало обов'язковi винятки з
ретроспективного застосування МСФЗ та скористалось нижченаведеними звiльненнями
Пiдприємство прийняло рiшення оцiнити основнi засоби по справедливiй вартостi за
результатам переоцiнки, яка була проведена станом на 31.10.2012. Керiвництвом прийнято
рiшення вважати вiдповiднi суми умовною балансовою вартiстю цих активiв на 31.12.2012,
оскiльки за перiод листопад-грудень мiсяцi 2012 суттєвих змiн у складi основних фондiв,
зменшення їх корисностi та знецiнення не вiдбулося.
Пiдприємство не визнало кумулятивнi актуарнi прибутки/збитки стосовно пенсiйних зобов'язань
з визначеною виплатою.
6.

Критичнi облiковi судження, оцiночнi значення i припущення

Деякi суми, включенi до Фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, а також
пов'язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд керiвництва
здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату
пiдготовки фiнансової звiтностi. "Критична облiкова оцiнка" є одночасно суттєвою для
вiдображення як фiнансового стану Пiдприємства, так i результатiв його дiяльностi та вимагає
вiд керiвництва найбiльш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастiше
внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними.
Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду
минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає
прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть
змiнитися у майбутньому.
Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до
результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або
зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Знецiнення ПДВ до вiдшкодування. У випадку якщо фактичнi розрахунки виявляться меншими
нiж по оцiнкам керiвництва, Пiдприємство матиме додатковi витрати пов'язанi iз знецiненням.
Судовi спори i претензiї. Пiдприємство може бути об'єктом рiзного роду судових спорiв i
претензiй, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно
результату яких iснує значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед
iнших чинникiв, ступеню ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки
суми збитку.
Визначення справедливої вартостi основних засобiв. Використання рiзних професiйних суджень
стосовно оцiнки вартостi може мати суттєвий вплив на умовну вартiсть основних засобiв
Пiдприємства, що вiдображена у Фiнансовiй звiтностi.
Непередбачуванi подiї або змiни вищезазначених факторiв можуть вимагати збiльшення або
зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше, коли
таке нарахування не вважалося ймовiрним та/або реальна оцiнка не була можливою.

7.

Iнформацiя по сегментам

Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi збуту
продукцiї Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд
реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат - собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на
збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю.

Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї.
(у тисячах гривень)
УКРАЇНА
ЕКСПОРТ РАЗОМ
2011 Р.
2012 Р.
2011 Р.
2012 Р.
2011 Р.
2012 Р.
Реалiзацiя продукцiї (послуг)
55.615 55.487 16.502 38.215 72.117 93.702
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(50.292)
(48.772)
(11.926)
(26.823)
(62.218)
(75.595)
Валовий прибуток 5.323 6.715 4.576 11.392 9.899 18.107
Витрати на збут
(3.243)(3.256)(2.788)( 5.525)
(6.031)(8.781)
Торгова дебiторська заборгованiсть
1.291 755 312 1.495 1.603 2.250
Аванси одержанi
721 328 132 49
853 377
8.

Необоротнi активи

З метою приведення у вiдповiднiсть даних Фiнансової звiтностi до вимог МСФЗ Пiдприємством
здiйсненi нижче приведенi коригування за статтями необоротних активiв.
(у тисячах гривень)
ЗМIСТ КОРИГУЮЧОГО ЗАПИСУ ПРИ ПЕРЕХОДI НА МСФЗ
ВПЛИВ НА ФIНАНСОВУ
ЗВIТНIСТЬ ТА ОБЛIКОВI ДАНI СФОРМОВАНI ЗА П(С)БО
2011 РIК
2012 РIК
Списання нематерiальних активiв, якi не вiдповiдають критерiям визначення активу
( 46
)
( - )
Визнання зменшення корисностi нематерiальних активiв
( - ) ( - )
Виключення зi складу активiв незавершених капiтальних iнвестицiй, якi не вiдповiдають
визначенню активу ( 620 ) Переоцiнка, зменшення корисностi незавершених капiтальних iнвестицiй
(661) (661)
Переоцiнка основних засобiв
10.936
Сумарнi змiни нарахування зносу (коригування амортизацiї за ПСБО та нарахування за МСФЗ)
(673)
Рекласифiкацiя запасiв (запаснi частини) у окрему групу основних засобiв (змiнне обладнання)
163 1.343
Виключення зi складу активiв основних засобiв, вартiсть яких нижче критерiю суттєвостi та
таких, що не вiдповiдають визначенню активу ( - ) ( - )
Вiдображення резерву на горнотехнiчну рекультивацiю Виключення зi складу активiв довгострокових фiнансових iнвестицiй, що не вiдповiдають
критерiям визнання ( - ) ( - )
Розрахованi вiдстроченi податковi активи 906 Разом, необоротнi активи (258) 10.945
Вартiсть необоротних активiв вiдображена у Фiнансовiй звiтностi Пiдприємства з урахуванням
вказаних трансформацiйних проведень.
Нематерiальнi активи
Станом на дату балансу (31.12.2012 р.) вiдсутнi.
Протягом перiоду, що перевiряється, списанi нематерiальнi активи (технiчна документацiя,
дозвiльнi документи на виконання робiт пiдвищеної безпеки) по закiнченню строку
використання.
У вiдповiдностi до МСФЗ на дату першого застосування (01.01.2011) Пiдприємством
вiдображено у Фiнансовiй звiтностi списання нематерiальних активiв, якi не вiдповiдають
визначенню активу, в сумi 46 тис. грн.

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на 31.12.2012 р. складають 150 тис. грн., до вказаної статтi
включена вартiсть незакiнчених робiт по газифiкацiї пiдприємства. Вказанi вкладення оцiненi за
первiсною вартiстю (711 тис. грн.) за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Капiтальнi
вкладення за 2012 рiк склали 5.253 тис. грн.
Стаття представлена з урахуванням коригуючого запису, здiйсненого пiд час трансформацiї, а
саме - переоцiнка об'єктiв НКI шляхом зменшення їх балансової вартостi на збиток вiд
знецiнення, що розрахований в сумi 611 тис. грн.
Основнi засоби
Основнi засоби, що належать Пiдприємству на правi власностi вiдображенi в Фiнансовiй
звiтностi за переоцiненою балансовою вартiстю, що визначена вiдповiдно до МСФЗ, переоцiнка
вiдображена у Фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012.
Пiдприємство залучило Житомирську торгово-промислову палату (незалежного оцiнювача,
сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №11698/11 вiд 15.04.2011 р., виданий ФДМУ), для
проведення оцiнки своїх основних засобiв. Результати оцiнки представленi у Звiтi про
незалежну оцiнку основних засобiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" №4985
вiд 30.11.2012. Метою оцiнки було визначення ринкової вартостi об'єктiв оцiнки. Функцiя
оцiнки - переоцiнка основних фондiв для цiлей бухгалтерського облiку. Розрахунок вартостi
об'єктiв нерухомостi був зроблений витратним та дохiдним пiдходами, обладнання та
транспортних засобiв - ринковим пiдходом.
Пiд час трансформацiї Фiнансової звiтностi до вимог МСФЗ:
вiдображено дооцiнку окремих об'єктiв основних засобiв в сумi 12.424 тис. грн.,
вiдображено уцiнку окремих об'єктiв основних засобiв в сумi 1.488 тис. грн.,
рекласифiковано запаси (запаснi частини) у окрему групу основних засобiв (змiнне обладнання,
капiтальнi вузли та запчастини) - 1.343 тис. грн.,
нараховано амортизацiю за групою основних засобiв "капiтальнi вузли та запчастини" - 673 тис.
грн.
За даними Фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2012 року облiковуються основнi
засоби (за первiсною вартiстю), а саме:
будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 24.540 тис. грн.;
машини та обладнання - 24.573 тис. грн.;
транспортнi засоби - 6.899 тис. грн.;
iнструменти, прилади, iнвентар - 470 тис. грн.;
капiтальнi вузли та запчастини - 1.343 тис. грн.
Разом основнi засоби: 57.825 тис. грн.
Основнi засоби належать Пiдприємству на правах власностi.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 року - (35.246) тис. грн.
Балансова вартiсть основних засобiв - 22.579 тис. грн.
Амортизацiя нарахована прямолiнiйним методом виходячи зi встановленого строку корисного
використання об'єктiв. Змiна методу визначення амортизацiї вiдсутня. Накопичена амортизацiя
становить 61% первiсної вартостi основних засобiв.
Основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права
власностi та переданi у заставу у ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" станом на
31.12.2012 р. вiдсутнi.
Пiдприємство, крiм власних використовує орендованi основнi засоби.
Пiдприємство орендує наступнi земельнi дiлянки державної власностi несiльськогосподарського

призначення:
в кiлькостi 12,2232 га на територiї Бiлкiвської сiльської ради Коростенського
Житомирської областi, орендодавець Коростенська районна державна адмiнiстрацiя,
оренди земельної дiлянки вiд 01.10.2007, укладений на 30 рокiв;
133,9568 га на територiї Бондарiвської сiльської ради Коростенського
Житомирської областi, орендодавець - Коростенська районна державна адмiнiстрацiя,
оренди земельної дiлянки вiд 01.10.2007, укладений строком на 30 рокiв.
Власної (викупленої) земельної дiлянки Пiдприємство не має.

району
договiр
району
договiр

З метою рiвномiрного розподiлу витрат на рекультивацiю земель, використаних для видобутку
гранiту, Пiдприємство повинно визнавати зобов'язання на виведення активiв iз експлуатацiї по
оцiночнiй справедливiй вартостi. Але розрахункова сума такого зобов'язання з вiдновлення
земельних дiлянок гранiтного родовища "Боброва гора" ( кар'єру) не визначено через складнiсть
вiдповiдних розрахункiв та необхiдностi залучення для цього профiльних спецiалiстiв.
Iнформацiя щодо основних засобiв розкрита в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Облiковуються фiнансовi iнвестицiї, що утримуються пiдприємством до їх погашення, за
справедливою ринковою вартiстю 96 тис. грн. До їх складу вiдносяться довгостроковi облiгацiї
внутрiшньої державної позики, випущенi Мiнiстерством фiнансiв України та одержанi
Пiдприємством в рахунок погашення сум податку на додану вартiсть, що пiдлягав
вiдшкодуванню з бюджету.
Протягом звiтного 2012 року Пiдприємством отриманий
фiнансовий дохiд по облiгацiям в сумi 17 тис. грн.
Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi, довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська
заборгованiсть, яка не буде повернута у найближчi 12 мiсяцiв, та iншi необоротнi активи у
Пiдприємства станом на 31.12.2012 вiдсутнi.
Пiдприємством, вiдповiдно до положень облiкової полiтики розраховано вiдстроченi податковi
активи на 01.01.12 в сумi - 906 тис. грн., на 31.12.12 розраховано вiдстроченi податковi
зобов'язання.
Вартiсть необоротних активiв Пiдприємства станом на 31.12.2012 складає 22.825 тис. грн.
9.
Оборотнi активи
Запаси
Вартiсть запасiв вiдображена у Фiнансовiй звiтностi з урахуванням коригуючих записiв,
здiйснених пiд час трансформацiї на дату першого застосування МСФЗ та у 2012 роцi.
(у тисячах гривень)
ЗМIСТ КОРИГУЮЧОГО ЗАПИСУ ПРИ ПЕРЕХОДI НА МСФЗ
ВПЛИВ НА ФIНАНСОВУ
ЗВIТНIСТЬ ТА ОБЛIКОВI ДАНI СФОРМОВАНI ЗА П(С)БО
2011 РIК
2012 РIК
Формування резерву знецiнення запасiв, визнання збиткiв вiд списання нелiквiдних запасiв
( 298 )
( 297 )
Рекласифiкацiя запасiв в основнi засоби ( 163 )
( 1.343 )
Виключення зi складу активiв МШП, що знаходяться в експлуатацiї ( - ) ( - )
Разом, запаси
( 461 ) ( 1.640 )
Станом на 31.12.2012 року у складi запасiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв":
сировина i матерiали - 482 тис. грн.,
паливо - 568 тис. грн.,
запаснi частини - 1.024 тис. грн.,
МШП - 1.098 тис. грн.,

Всього виробничi запаси: 3.172 тис. грн.;
незавершене виробництво - 0 тис. грн.,
готова продукцiя - 1.915 тис. грн.,
товари - 5 тис. грн.,
Разом запаси: 5.092 тис. грн.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на звiтну дату справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi
Пiдприємства, у суттєвих сумах вiдповiдає її балансовiй вартостi.
При переходi на МСФЗ Пiдприємством здiйснено трансформацiйнi проведення:
(у тисячах гривень)
ЗМIСТ КОРИГУЮЧОГО ЗАПИСУ ПРИ ПЕРЕХОДI НА МСФЗ
ВПЛИВ НА ФIНАНСОВУ
ЗВIТНIСТЬ ТА ОБЛIКОВI ДАНI СФОРМОВАНI ЗА П(С)БО
2011 РIК
2012 РIК
Рекласифiкацiя заборгованостi
( - ) ( - )
Вiдображення резерву знецiнення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi
( 23
)
( 23 )
Формування резерву за авансами виданими, iншою дебiторською заборгованiстю ( 22 )
До складу дебiторської заборгованостi, яка вiдображена в балансi вiдноситься:
дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) - 2.160 тис. грн. (за виключенням резерву
знецiнення - 90 тис. грн.), в тому числi заборгованiсть iноземних покупцiв - 1.495 тис. грн. (69%)
або 5.679.628 руб. РФ;
з бюджетом - 658 тис. грн. (ПДВ до вiдшкодування - 656 тис. грн., переплата за торговий
патент - 2 тис. грн.);
за виданими авансами - 996 тис. грн. (за виключенням резерву знецiнення - 22 тис. грн.), аванси
iноземним постачальникам на дату балансу вiдсутнi;
iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 193 тис. грн. (за вирахуванням резерву знецiнення 1 тис. грн.);
Разом дебiторська заборгованiсть складає 4.007 тис. грн.
Резерви знецiнення нарахованi на iндивiдуальнiй основi, Пiдприємство не забезпечує
дебiторську заборгованiсть заставою.
На пiдставi отриманих на дату цього аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора),
пiдтверджень на запити, якi були направленi пiд час проведення аудиту, дебiторська
заборгованiсть за товари (роботи, послуги) пiдтверджена на 7% (на дату закiнчення
аудиторської перевiрки не отриманi вiдповiдi вiд iноземних контрагентiв, але суми
заборгованостi пiдтверджуються наявними актами звiрки взаєморозрахункiв), виданi аванси та
iнша поточна дебiторська заборгованiсть - на 83 %.
На 31 грудня 2011 i 2012 рр. торгова та iнша дебiторська заборгованiсть є безпроцентною та
погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi Пiдприємства.
У 2012 р. збитки на формування резерву у сумi 59 тис. грн.. були визнанi у складi iнших
операцiйних витрат; за рахунок резерву списана безнадiйна заборгованiсть в сумi 53 тис. грн.
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть за строками її непогашення розкрита у Примiтках до
рiчної фiнансової звiтностi (роздiл IХ).
Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти Пiдприємства не простроченi та не знецiненi.
Грошовi кошти Пiдприємства станом на 31.12.2012 - 2.134 тис. грн.:
в нацiональнiй валютi - 1.379 тис. грн.;
у тому числi в касi - 1 тис. грн.;
в iноземнiй валютi - 755 тис. грн.(еквiвалент 2.453.506 руб. РФ та 13.664 доларiв США).
Грошовi кошти, користування якими обмежено, на Пiдприємствi вiдсутнi.
Перехiд вiд нацiональних П(С)БО до МСФЗ не вплинув на Звiт про рух грошових коштiв.
Iнформацiя про надходження та витрачання грошових коштiв вiдображена у Звiтi про рух
грошових коштiв.
Iншi оборотнi активи
Станом на 31.12.2012 року складають 183 тис. грн., до яких включено попередньо врахованi
суми податкових зобов'язань з ПДВ та тимчасово не врахованi суми податкового кредиту з ПДВ
у розрахунках з бюджетом (сума наведена за вирахуванням нелiквiдних активiв в сумi 118 тис.
грн., що виключенi зi складу активiв в результатi трансформацiйних перерахункiв).
Вартiсть оборотних активiв Пiдприємства станом на 31.12.2012 складає 11.416 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв - 0 тис. грн.
На звiтну дату вiдсутнi, оскiльки за вимогами МСФЗ визнанi витратами.
Вартiсть майна (активiв) Пiдприємства на 31.12.2012: 34.241 тис. грн.
10.

Зобов'язання та забезпечення

Пiдприємство не хеджує свої зобов'язання в iноземнiй валютi та ризики змiни вiдсоткової
ставки. Станом на звiтну дату справедлива вартiсть зобов'язань у суттєвих аспектах вiдповiдає їх
балансовiй вартостi.
Довгостроковi зобов'язання
У складi довгострокових зобов'язань Пiдприємства вiдображено вiдстрочений податок на
прибуток - 1.279 тис. грн. (за дiючою ставкою у 2012 роцi - 21%).
Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань (ВПЗ) вiдображає податковi наслiдки намiрiв
Пiдприємства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення
балансової вартостi активiв та зобов'язань. Вказана сума ВПЗ сформована: за рахунок власного
капiталу (через вiдображення дооцiнки основних засобiв у складi резерву дооцiнки) в сумi 2.609
тис. грн., зниження вiдстрочених податкових активiв - (906) тис. грн., витрат з податку на
прибуток у складi фiнансового результату звiтного 2012 року - (424) тис. грн.
Забезпечення
З метою виконання положень облiкової полiтики та вимог П(С)БО та МСФЗ, Пiдприємством
визнано резерви на 31.12.2012 (з урахуванням трансформацiйних коригувань, що наведенi
нижче у таблицi):
резерв невикористаних вiдпусток - 1.467 тис. грн.;
пенсiйнi зобов'язання - 0 тис. грн.;
резерв на рекультивацiю земель та кар'єру - 0 тис. грн..;
резерв на вiдновлення (ремонт) обладнання - 1.041 тис. грн.
резерв сумнiвних боргiв по торгiвельнiй заборгованостi - 90 тис. грн..

Суми донарахувань резервiв при трансформацiї звiтностi склали:
(у тисячах гривень)
ЗМIСТ КОРИГУЮЧОГО ЗАПИСУ ПРИ ПЕРЕХОДI НА МСФЗ
ВПЛИВ НА ФIНАНСОВУ
ЗВIТНIСТЬ ТА ОБЛIКОВI ДАНI СФОРМОВАНI ЗА П(С)БО
2011 РIК
2012 РIК
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 534
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення Забезпечення наступних витрат на ремонт (вiдновлення) основних засобiв (земель) Резерв знецiнення торгiвельної дебiторської заборгованостi
23
23
Резерв знецiнення заборгованостi за наданими авансами та iншою дебiторською заборгованiсть
22
Пiдприємство визнало поточнi зобов'язання (юридичнi/конструктивнi), що виникли в результатi
минулих подiй, для погашення яких, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють
економiчнi вигоди, i при цьому здiйснено достовiрну оцiнку зобов'язаннь.
Через складнiсть розрахунку та необхiднiсть залучення фахових спецiалiстiв, актуарнi
розрахунки резервiв на пенсiйне забезпечення, горнотехнiчну рекультивацiю земельних дiлянок
не здiйсненi, вiдповiдно, в облiку та звiтностi вказанi резерви станом на 31.12.2012 вiдсутнi.
Вартiсть забезпечень Пiдприємства станом на 31.12.2012 року складає 2.508 тис. грн.
Короткостроковi зобов'язання
Поточнi зобов'язання ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" представленi:
короткостроковi кредити банкiв - 0 тис. грн. (кредитiв та позик Пiдприємство у 2012 роцi не
отримувало, заборгованостi за позиками, вiдсотками вiдсутнi),
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 705 тис. грн., в тому числi перед
iноземними постачальниками - 150 тис. грн. або 568.120 руб.РФ;
з одержаних авансiв - 377 тис. грн., в тому числi аванси iноземних покупцiв - 49 тис. грн. або
177.180 руб.РФ та 241,31 дол.США;
з бюджетом - 1.461 тис. грн.;
зi страхування - 199 тис. грн.;
з оплати працi - 338 тис. грн.;
iншi поточнi зобов'язання - 45 тис. грн.;
Разом поточнi зобов'язання: 3.125 тис. грн.
Одержаними вiдповiдями на надiсланi запити пiдтверджено 26% кредиторської заборгованостi
за товари, роботи, послуги та 45% - за авансами одержаними.
Прострочена кредиторська заборгованiсть перед бюджетом та по соцiальному страхуванню на
дату балансу вiдсутня. Заборгованiсть по розрахункам з бюджетом, що пiдлягає сплатi на
31.12.2012 року, оплачена у 1-му кварталi 2012 року своєчасно та в повному обсязi.
Заборгованiсть з оплати працi, пов'язана з несвоєчасною виплатою - вiдсутня, залишок за
розрахунками з оплати працi, представлений у Фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк - поточна

заборгованiсть за другу половину грудня мiсяця 2012 року.
Заробiтна плата нараховується вiдповiдно до чинного законодавства України, на пiдставi
належним чином оформлених внутрiшнiх документiв Пiдприємства: Колективного договору
(затвердженого зборами трудового колективу 02.09.2011, протокол №1, повiдомна реєстрацiя за
№ 22 вiд 21.05.2012 проведена Управлiнням працi та соцiального захисту населення
Коростенської райдержадмiнiстрацiї), затверджених штатних розкладiв, табелiв облiку робочого
часу, наказiв керiвника про нарахування iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Термiни виплати заробiтної плати протягом 2012 року не порушувались. Заробiтна плата
виплачувалась своєчасно та в повному обсязi
Структура зобов'язань за термiнами їх погашення у Фiнансовiй звiтностi вiдображена вiрно.
Пiдприємством у перiодi, що пiдлягає перевiрцi, визнано доходом прострочену кредиторську
заборгованiсть в сумi 30 тис. грн.
Вартiсть зобов'язань та забезпечень Пiдприємства станом на 31.12.2012 року: 6.912 тис. грн.
11.

Власний капiтал

Власний капiтал Пiдприємства складається зi статутного капiталу (акцiонерний капiтал),
резервного капiталу, нерозподiленого прибутку.
Статутний капiтал
На 31 грудня 2012 р. затверджений (заявлений) i повнiстю сплачений статутний капiтал
становить 3.603.694 грн. та розподiлений на 14.414.776 простих акцiй номiнальною вартiстю
0,25 грн кожна. Балансова вартiсть статутного капiталу не вiдрiзняється вiд розмiру статутного
капiталу, оцiнюваного за номiнальною вартiстю, i складає 3.604 тис. грн.
Засновником товариства є Держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна
України по Житомирськiй областi.
Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" засновано
вiдповiдно до Наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Житомирськiй областi №59-ВАТ вiд "25" червня 1999 року шляхом перетворення державного
пiдприємства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" у вiдкрите акцiонерне товариство
згiдно з Законом України "Про приватизацiю державного майна" вiд 19.02.1997р. №89/97-ВР,
наказiв Фонду державного майна України вiд 26.01.1999р. №3140 "Про затвердження Перелiку
об'єктiв груп Б, В, Г та А, якi пiдлягають приватизацiї шляхом продажу акцiй акцiонерних
товариств в 1999 роцi" та вiд 02.03.1999 №382 "Про органiзацiю робiт з пiдготовки об'єктiв груп
А (акцiонування), Б, В, Г до продажу в 1999 роцi". Статутний фонд товариства формувався в
процесi приватизацiї державного пiдприємства як вартiсть цiлiсного майнового комплексу на
пiдставi акту оцiнки.
Згiдно акту оцiнки вартостi майна Державного пiдприємства "Ушицький комбiнат будiвельних
матерiалiв", затвердженого наказом РВ ФДМУ та Статуту, статутний фонд товариства був
визначений в розмiрi 3.603.694 грн. та подiлений на 14.414.776 iменних простих акцiй
номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
У 2010 роцi, на виконання норм Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдбулося
визначення типу товариства та змiна найменування юридичної особи. У вiдповiдностi до
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.12.2010р. (протокол №2) визначено тип акцiонерного
товариства як публiчне та змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства
"Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" на Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький
комбiнат будiвельних матерiалiв".
У 2010 роцi проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Пiдприємства (переведення форми
випуску цiнних паперiв з документарної в бездокументарну). В зв'язку зi змiною форми
iснування цiнних паперiв отримано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй реєстр. №

02/06/1/10, дата реєстрацiї та видачi 30.04.2010р., видано Житомирським ТУ ДК ЦПФР. В
зв'язку iз змiною найменування Товариства (з ВАТ "УКБМ" на ПАТ "УКБМ") отримано дiюче
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстр. № 02/06/1/10 вiд 30.04.2010, дата видачi
17.02.2011р.
Укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв (договiр №Е1064/10 вiд
17.06.2010р.) iз ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", присвоєний новий код
цiнних паперiв (ISIN) UA4000070395, укладений договiр iз зберiгачем ПАТ "Комерцiйний банк
"Актив-банк" (договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам IЦП випуску, що
дематерiалiзується № ЗЕ-004 вiд 07.06.2010р.; код ЄДРПОУ 26253000, адреса: Україна 04070
м.Київ, вул. Борисоглiбська,3, лiцензiя АВ 534114 вiд 15.06.2010). Iншi зберiгачi, що
обслуговують емiсiю акцiй ПАТ "УКБМ" у 2012 роцi: ТОВ "АРТ-КАПIТАЛ Кастодi" (код
ЄДОПОУ 30784585, адреса: Україна 03151 м. Київ, вул. Народного Ополчення,1, лiцензiя АВ
483472 вiд 24.07.2009); ПАТ "БАНК "ТАВРИКА" (код ЄДРПОУ 19454139, адреса: Україна
01135 м.Київ, вул.Дмитрiвська, 92-94; лiцензiя АВ 483634). Депозитарiй, що обслуговує ПАТ
"УКБМ" на звiтну дату: ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
ринках" (код ЄДРПОУ 35917889, адреса: Україна 04107 м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г; лiцензiя АВ
498004 вiд 19.11.2009).
Вiдповiдно до наданої для перевiрки iнформацiї з облiкових даних системи реєстру власникiв
цiнних паперiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" (довiдки депозитарiю за
№6824-12081Оп та 12082Оп вiд 09.04.2013), станом на 31.12.2012 року акцiї розмiщенi серед
акцiонерiв наступним чином:
"
власники фiзичнi особи - 69, якi володiють 3172 шт. акцiй, що становить 0,022%
статутного капiталу;
"
власники юридичнi особи - 2, якi володiють 14.411.604 шт. акцiй - 99,9780% статутного
капiталу (в тому числi особи, що володiють 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй товариства - нерезиденти
України: Рем Юнiверсал Лiмiтед (RAM UNIVERSAL LIMITED), Британськi Вiргiнськi о-ви 7.060.068 акцiй або 48,978%; ТОВ "ЄНК", Росiйська Федерацiя - 7.351.536 акцiй або 51%);
"
зареєстрованi за емiтентом (викупленi) акцiї, нерозмiщенi цiннi папери на звiтну дату вiдсутнi.
Резервний капiтал
На 31.12.2012 складає 656 тис. грн.
Нараховувався вiдповiдно до Статуту Пiдприємства та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв.
У 2012 роцi здiйснювалось вiдрахування до резервного капiталу в сумi 51 тис. грн., у
вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв щодо розподiлу прибутку товариства за
2011 рiк (протокол №1 вiд 19.04.2012 року). Використання коштiв резервного фонду, вiдповiдно
до даних облiку, не вiдбувалось.
Iнший додатковий капiтал
На 31.12.2012 складає 18.257 тис. грн., який сформований:
дооцiнка основи засобiв до справедливої вартостi у 2012 роцi - 12.424 тис. грн.,
вiдображення за рахунок дооцiнки тимчасової рiзницi у складi вiдстрочених податкових
зобов'язань - (2.609) тис. грн.,
створений за рiшенням акцiонерiв Фонд вiдтворення необоротних активiв - 8.442 тис. грн.
В ходi проведення трансформацiї, на дату першого застосування МСФЗ (на 01.01.2011),
Пiдприємством здiйснено переведення суми дооцiнки, не пов'язаної iз переоцiнкою до
справедливої вартостi, яка облiковувалась у звiтностi складеної за П(С)БО за статтею "Iнший
додатковий капiтал", до складу нерозподiленого прибутку в сумi 3.639 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток

На 31.12.2012 року складає 4.812 тис. грн., який сформований:
за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв в сумi 2.102 тис. грн;
прибутку отриманого Пiдприємством у звiтному роцi в сумi 2.710 тис. грн.
Прибуток попереднього 2011 роцi, що був розрахований за П(С)БО, в сумi 1.019 тис. грн.
розподiлено у 2012 роцi наступним чином:
- 5% (51 тис. грн.) - спрямовано у резервний капiтал,
- 95% (968 тис. грн.) - на виплату дивiдендiв акцiонерам товариства. Дивiденди виплаченi
своєчасно та в повному обсязi, заборгованiсть перед акцiонерами на 31.12.2012 вiдсутня.
Змiни сум нерозподiленого прибутку при трансформацiї звiтностi за 2011 та 2012 рр. склали:
(у тисячах гривень)
ПОКАЗНИКИ ЗВIТНОСТI ДАНI НА ЗВIТНI ДАТИ
НА 01.01.2011
НА 01.01.2012
НА 31.12.2012
Залишок нерозподiленого прибутку за П(С)БО 4.716 1.019 3.639
Залишок нерозподiленого прибутку за МСФЗ
7.168 3.121 4.812
Результат трансформацiї +2.452 +2.102 +1.173
Використання чистого прибутку (фактичне, за рiшенням акцiонерiв та даними облiку)
(4.716)(1.019)Х
Фiнансовий результат дiяльностi за П(С)БО, вiдповiдно, за 2011 та 2012 рр. 1.019 3.639 Х
Прибуток (збиток) за МСФЗ, вiдповiдно, за 2011 та 2012 рр. 669 2.710 Х
Трансформацiйна рiзниця щодо прибутку перiоду, вiдповiдно, за 2011 та 2012 рр. (350) (929)
Х
Залишок нерозподiленого прибутку станом на 01.01.2011 збiльшено на 2.452 тис. грн. при
трансформацiї внаслiдок перенесення залишку Резерву попереднiх дооцiнок (iндексацiї)
основних засобiв (зi статтi "Iнший додатковий капiтал" до статтi "Нерозподiлений прибуток") в
сумi 3.639 тис. грн., списання та знецiнення активiв - (2.344) тис. грн. (нематерiальних активiв 46 тис. грн., залишкiв незавершених капiтальних iнвестицiй - 1.166 тис. грн., запасiв - 298 тис.
грн., дебiторської заборгованостi - 553 тис. грн., витрат майбутнiх перiодiв - 281 тис. грн.),
вiдображення тимчасових рiзниць з податку на прибуток у складi вiдстрочених податкових
активiв - 762 тис. грн., зменшення податку на прибуток за 2010 рiк - 395 тис. грн. (вiдображено в
облiку у 2011 роцi).
Трансформацiйна рiзниця щодо прибутку 2011 року - (350) тис. грн. - виникла внаслiдок
списання та знецiнення активiв (незавершених капiтальних iнвестицiй - (115) тис. грн.,
коригування резерву знецiнення дебiторської заборгованостi - 115 тис. грн.), виправлення
податку на прибуток на попереднiй перiод (2010 рiк) - (395) тис. грн., вiдображення тимчасової
рiзницi з податку на прибуток у складi вiдстрочених податкових активiв - 144 тис. грн., списання
витрат майбутнiх перiодiв до складу поточних витрат - (99) тис. грн.
Трансформацiйна рiзниця щодо прибутку 2012 року - (929) тис. грн. - виникла внаслiдок
коригування щодо ранiше списаних активiв 666 тис. грн. (нематерiальних активiв 46 тис. грн.,
незавершених капiтальних iнвестицiй - 620 тис. грн.), уцiнка основних засобiв до справедливої
вартостi - (1.488) тис. грн., коригування резерву знецiнення дебiторської заборгованостi - 296
тис. грн., донарахування резерву вiдпусток - (534) тис. грн., вiдображення тимчасових рiзниць з
податку на прибуток у складi вiдстрочених податкових зобов'язань - 425 тис. грн., нарахування
зносу за групою основних засобiв "Капiтальнi вузли та запчастини" - (673) тис. грн.,
коригування за витратами майбутнiх перiодiв - 379 тис. грн.
Отже, збiльшення залишку нерозподiленого прибутку на 31.12.2012 (на 1.173 тис. грн.) в
результатi трансформацiї звiтностi з нацiональних П(С)БО в МСФЗ обумовлено: коригуванням
залишку нерозподiленого прибутку на дату переходу Пiдприємства на МСФЗ (01.01.2011) 2.452 тис. грн., коригування прибутку 2011 року - (350) тис. грн., та прибутку звiтного 2012 року
- (929) тис. грн.

Вартiсть власного капiталу Пiдприємства станом на 31.12.2012 року складає 27.329 тис. грн.
12.
Доходи, витрати, фiнансовий результат
Доходи визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: Пiдприємство передало
покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю; Пiдприємство бiльше
не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не
контролює продану продукцiю; сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує висока
вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; понесенi або очiкуванi
витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi, вiдповiдно до МСБО 18
"Дохiд".
Найбiльша питома вага у доходах Пiдприємства - доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї
(товарiв, робiт, послуг), за 2012 рiк чистий доход 93.702 тис. грн., в тому числi експорт - 38.215
тис. грн. (40,8%), внутрiшнiй ринок - 55.487 тис .грн. (59,2%). Але валовий прибуток вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на експорт складає 11.392 тис. грн. (62,9%), що
обумовлено ринковою можливiстю застосування бiльшої цiни продажу, вигодами податкових
наслiдкiв.
У 2012 роцi Пiдприємство отримало:
iншi операцiйнi доходи - 36.211 тис. грн. в тому числi:
дохiд вiд реалiзацiї iнших основних засобiв - 485 тис. грн.;
дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 34.507 тис. грн.;
дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 461 тис. грн.;
одержанi (за рiшенням суду) штрафи, пенi, неустойки - 53 тис. грн.;
вiдновлення ранiше списаних активiв - 674 тис. грн.;
дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 30 тис. грн.;
iнший операцiйний доход (оприбуткування запасiв) - 1 тис. грн.
iншi фiнансовi доходи - 56 тис. грн. (дохiд по облiгацiям - 17 тис. грн., вiдсотки за депозитним
рахунком - 39 тис. грн.);
Разом доходи: 129.969 тис. грн.
Вiдображення витрат Пiдприємства здiйснюється по методу класифiкацiї витрат за
функцiональним призначенням. Додаткова iнформацiя про характер витрат (включаючи данi
про витрати на амортизацiю, матерiальнi витрати та виплати працiвникам) наведено у роздiлi II
Звiту про фiнансовi результати.
Витрати ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" у 2012 роцi складають - 127.259 тис.
грн., у тому числi:
собiвартiсть реалiзованої продукцiї (послуг) - 75.595 тис. грн.;
адмiнiстративнi витрати - 3.050 тис. грн.;
витрати на збут - 8.781 тис. грн.;
iншi операцiйнi витрати - 37.043 тис. грн., в тому числi:
собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 34.359 тис. грн.;
собiвартiсть реалiзованих основних засобiв - 415 тис. грн.;
безнадiйнi ту сумнiвнi борги - 59 тис. грн.;
втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 534 тис. грн.;
iншi витрати поточної операцiйної дiяльностi - 1.676 тис. грн.
iншi витрати - 1.492 тис. грн., в тому числi:
уцiнка основних засобiв - 1.488 тис. грн.,
витрати вiд списання основних засобiв - 4 тис. грн.;
витрати з податку на прибуток - 1.298 тис. грн.
Пiдприємством розраховано суму вiдстроченого податку на прибуток на 31 грудня 2012 за

ставкою податку на прибуток, що дiяла у 2012 роцi - 21%. Перерахунок ВПЗ за ставками,
передбаченими Податковим кодексом, що будуть дiяти, коли вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання, як очiкується, будуть використанi, у 2012 роцi не здiйснювався.
Складовi витрат iз податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012, були такими:
поточний податок на прибуток - 1.722 тис. грн.,
вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний iз виникненням i сторнуванням тимчасових
рiзниць - (424) тис. грн.
Природа тимчасових рiзниць є такою: основнi засоби та нематерiальнi активи - рiзницi в
методах нарахування зносу i амортизацiї та методах оцiнки строку корисного використання, що
залишився, рiзницi в принципах капiталiзацiї; запаси - рiзницi в методах оцiнки запасiв i
перiодах визнання; отриманi аванси, передоплати i вiдстроченi витрати, виплати працiвникам,
торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, резерви, податки до сплати, крiм податку на
прибуток - рiзницi в перiодах визнання; торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, iншi
оборотнi фiнансовi активи та iншi поточнi зобов'язання - рiзницi у принципах оцiнки та
визнання.
Незалежно вiд застосовуваного пакету стандартiв Пiдприємство при визнаннi доходiв та витрат
керувалось нормативно - правовими актами щодо документального забезпечення записiв у
бухгалтерському облiку. Аналiтичний облiк доходiв та витрат здiйснюється на пiдставi
первинних документiв.
За 2012 рiк чистий прибуток ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" складає 2.710
тис. грн.
Сума базового прибутку на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що
припадає на власникiв звичайних акцiй, на середньозважене число звичайних акцiй, якi
знаходяться в обiгу протягом року, станом на 31.12.201 складає 0,19 гривень.
У 2012 роцi Пiдприємство оголосило дивiденди в загальнiй сумi 968 тис. грн. (0,07 грн. на
акцiю). На 31 грудня 2012 оголошенi дивiденди були повнiстю виплаченi акцiонерам у грошовiй
формi, за вирахуванням утриманого податку на доходи фiзичних осiб та податку на доход
нерезидентiв - юридичних осiб.
13.

Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони

Сторони вважаються пов'язаними, якщо знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна
сторона контролює iншу або може здiйснювати значний вплив при прийняттi фiнансових та
iнших рiшень (розгляд операцiй здiйснюється з урахуванням як юридичної форми так i сутностi
вiдносин мiж сторонами). Нижче наведенi загальнi обсяги операцiй з пов'язаними сторонами, якi
знаходяться пiд спiльним контролем одного акцiонера.
(у тисячах гривень)
Операцiї Пiдприємства з пов'язаними сторонами у 2012 роцi Доходи (реалiзацiя товарiв, робiт
послуг)
Придбання основних
засобiв нематерiальних активiв, ТМЦ
Поточнi зобов'язання (в т. ч. по авансам отриманим
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Компанiї пiд спiльним контролем Акцiонери, котрi мають контрольний пакет акцiй (ТОВ "ЄНК")
2.297 -2
Керiвництво Пiдприємства та iншi пов'язанi фiзичнi особи
-

Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами на кiнець року є незабезпеченими та
безпроцентними i погашаються грошовими коштами. Пiдприємство, станом на звiтну дату не
надавало i не одержувало вiд пов'язаних сторiн жодних фiнансових гарантiй.
Пiдприємство не вiдображало зменшення корисностi дебiторської заборгованостi стосовно сум
заборгованостi вiд пов'язаних сторiн. У 2012 р. Пiдприємство реалiзувало компанiї ТОВ
"Євразiйська нерудна компанiя", резидент Росiйської Федерацiї, що є власником 51% акцiй
Товариства, щебеневу продукцiю за експортним контрактом на загальну суму 2.297 тис. грн. на
умовах передплати, за контрактними цiнами, що вiдповiдають рiвню звичайної ринкової цiни.
Суми операцiй з пов'язаними сторонами вiдображенi у звiтностi вiдповiдно до умов укладених
договорiв (контрактiв). Винагороди посадовим особам Пiдприємства у звiтному роцi пов'язанi iз
вiдносинами трудового найму та передбаченi колективним договором.
14.

Фактичнi та потенцiйнi зобов'язання

Податковi ризики
Українське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi
аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство,
продовжують часто змiнюватись. Положення законiв i нормативних документiв не завжди є
чiткими i трактуються по-рiзному мiсцевими, регiональними i державними органами, а також
iншими урядовими установами. Випадки розбiжностей у трактуваннi законодавства є
непоодинокими, тобто наявна вiрогiднiсть того, що операцiї (певнi їх види) можуть
оскаржуватись у майбутньому. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Пiдприємства здiйснюється у
вiдповiдностi до законодавства, що регулює його дiяльнiсть, i що Пiдприємство нарахувало i
сплатило усi необхiднi податки. Окремi потенцiйнi зобов'язання пов'язанi iз оподаткуванням
Пiдприємством не визначались.
Iнформацiя про перевiрки контролюючих органiв
В березнi мiсяцi 2013 року органами Коростенської ДПС проведено позапланову виїзну
документальну перевiрку ПАТ "УКБМ" з питань дотримання з вимог податкового, валютного
та iншого законодавства за перiод з 01.07.2011 по 31.12.2012рр. За результатами перевiрки
органом податкової служби складено Акт № 284/22-01/00110177 вiд 19.03.2012р., донараховано
податку на додану вартiсть в сумi 34 тис. грн., податку на прибуток в сумi 142 тис. грн.
Пiдприємство погодилась iз висновками акту перевiрки, донарахованi податки та вiдповiднi
санкцiї були сплаченi своєчасно, по закiнченню перевiрки. Суми не є суттєвими для Фiнансової
звiтностi Пiдприємства, тому коригування звiтностi за 2012 рiк, за наслiдками вказаної подiї, що
вiдбулася пiсля дати балансу, не проводиться.
Юридичнi питання
У ходi звичайної дiяльностi Пiдприємство може бути об'єктом судових позовiв i претензiй. На
31 грудня 2012 р. претензiї третiх осiб (судовi позови) до Пiдприємства вiдсутнi. Рiшення за
судовими справами, що були в провадженнi у 2011 роцi, прийнятi на користь ПАТ "УКБМ".
Вiдповiдно, резерв пiд умовнi зобов'язання в цiй Фiнансовiй звiтностi не створювався.
Поручительство
На 31.12. 2012 року Пiдприємство не виступає майновим поручителем у вiдношеннi зобов'язань
iнших осiб.
Iншi питання
Пiдприємство створене пiд час приватизацiї державного майна, iснує певна невизначенiсть
стосовно виконання Пiдприємством всiх вимог законодавства пiд час приватизацiї. На думку
керiвництва Пiдприємство виконало усi вiдповiднi нормативно - правовi акти.

15.

Основнi показники фiнансово - майнового стану

Аналiз фiнансового стану Пiдприємства проведено на пiдставi даних Фiнансової звiтностi за
2010-2012 роки. Оцiнку проведено з позицiй майнового та фiнансового стану, за показниками,
розрахунок яких наведений нижче.
№ п/п Назва показника
Формула розрахунку (за формою балансу)
Значення показника
Змiна за рiк
Прийняте позитивне значення показника
на початок року
на кiнець року
(+,-) Вiдхилення структури, %
1
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (критична лiквiднiсть)
Рядки
балансу
(220+230+240)/620 0,317 0,683 +0,366 +115,46%
0,25 - 0,5
2
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття)
Рядки балансу (260+270+275)/ (620+630) 3,813 3,653 -0,16 -4,20%
1,0 - 2,0
3
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї)
Рядки балансу 380/640
0,743 0,798 +0,055 +7,40%
0,5 - 1,0
4
Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (фiнансова стабiльнiсть)
Рядки балансу 380/(430+480+620+630) 2,886 3,954 +1,068 +37,00%
1,0 i вище
5
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (прибуток на сумарний капiтал) Рядок 220 форми №
2 / валюту балансу (середньоарифметичне значення на початок i кiнець перiоду) *100%
3,24%
9,77% +6,53 +201,5%
Iснує поняття мiнiмальної рентабельностi, вона має
дорiвнювати середньому % ставок за банкiвськими депозитами, але це вiдносна величина, i
залежить вiд масштабiв пiдприємства та iнших факторiв
Iнтерпретацiя:
Абсолютна (критична) лiквiднiсть. Вiдображає, яка частина боргiв Пiдприємства може бути
сплачена негайно. Тобто, у випадку необхiдностi негайного погашення поточних зобов'язань, на
звiтну дату, Пiдприємство в змозi погасити 68% своїх поточних зобов'язань, що досить
позитивно характеризує платоспроможнiсть та лiквiднiсть Пiдприємства. Показник вiдповiдає
нормативним вимогам, порiвнюючи з попереднiм перiодом збiльшився на 115%.
Загальна лiквiднiсть (коефiцiєнт покриття). Дозволяє визначити достатнiсть ресурсiв
Пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Отриманi
значення показника свiдчать про деяке зниження платоспроможностi Пiдприємства станом на
31.12.11 у порiвняннi до значення показника у минулому роцi, - на 4,2%. Причиною зменшення
коефiцiєнту покриття у 2012 роцi є збiльшення поточних зобов'язань на 20,9% при зростаннi
оборотних активiв лише на 15,8%. Значення показника вiдповiдає нормативному рiвню та
досить позитивно характеризує платоспроможнiсть Пiдприємства.
Фiнансова стiйкiсть (незалежнiсть, автономiя). Вiдображає частку власних коштiв Пiдприємства
в загальнiй сумi коштiв вкладених та реiнвестованих у його дiяльнiсть. Прийнято вважати, що
чим вищим є значення цього показника, тим стабiльнiшим є фiнансове становище. Показник має
позитивне значення та характеризує стiйкий фiнансовий стан Пiдприємства.
Покриття зобов'язань власним капiталом (фiнансова стабiльнiсть). Характеризує залежнiсть
Пiдприємства вiд залучених засобiв. Iз отриманих позитивних достатнiх значень коефiцiєнту
фiнансової стабiльностi, можна вважати, що зобов'язання покриваються власним капiталом
Пiдприємства майже в 4 рази.
Рентабельнiсть активiв (прибуток на сумарний капiтал). Визначає продуктивнiсть усього
капiталу (усiх ресурсiв) Пiдприємства, незалежно вiд джерел його походження. У 2012 роцi цей

показник складає 9,77% та є значно бiльшим, нiж у попереднiх роках.
Отриманi показники свiдчать про стiйкий фiнансовий стан Пiдприємства, показники лiквiдностi,
платоспроможностi та фiнансової стабiльностi мають позитивнi достатнi значення (у порiвняннi
до прийнятих нормативiв), дiяльнiсть прибуткова та рентабельна, обсяги виручки та
рентабельнiсть дiяльностi у 2012 роцi значно зросли у порiвняннi до попереднiх аналогiчних
перiодiв. Iнвестицiйна привабливiсть ПАТ "УКБМ" залишається на високому рiвнi.
За результатами проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi ПАТ "УКБМ" за 2010-2012 роки,
аудитором визначено: Фiнансовий стан Пiдприємства досить стiйкий, подiї або обставини, якi
можуть породжувати сумнiви щодо припущення про безперервнiсть дiяльностi не виявленi
(процедури виконувались за МСА 570 "Безперервнiсть"). При цьому аудитор не може
передбачити майбутнi подiї чи обставини, якi можуть спричинити погiршення показникiв
дiяльностi Пiдприємства у наступних перiодах.
16.

Подiї пiсля звiтного перiоду

За перiод з 01.01.2013 (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звiту
незалежного аудитора) iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно б вплинули на Фiнансову
звiтнiсть Пiдприємства за 2012 рiк аудитору не надавалась та пiд час аудиту не iдентифiкована.
Аудитор не несе вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо
Фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду з дати аудиторського
висновку до дати опублiкування Фiнансових звiтiв вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора
про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовi звiти, несе керiвництво Пiдприємства.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
(Розкриття iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до Вимог НКЦПФР рiшення №1360 вiд
29.09.2011)
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв Пiдприємства
На 31.12.2012 року вартiсть чистих активiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
складає 27.329 тис грн. (розраховано вiдповiдно Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств").
Вартiсть чистих активiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" перевищує
статутний капiтал Пiдприємства, що вiдповiдає статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю
Суттєвих невiдповiдностей мiж Фiнансовою звiтнiстю ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних
матерiалiв" за 2012 рiк, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
Пiдприємством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (регулярна рiчна
iнформацiя емiтента) не виявлено (процедури виконанi за МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть").
Виконання значних правочинiв
Дiючий порядок виконання значних правочинiв на Пiдприємствi вiдповiдає вимогам порядку
вчинення згiдно ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "Ушицький
комбiнат будiвельних матерiалiв". Вчинення правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi затверджується на Загальних зборах акцiонерiв
ПАТ.
Виконання правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (бiльше 2.123,7 тис. грн.), здiйснювалось за рiшенням Наглядової ради ПАТ
"Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" (контракти купiвлi-продажу власної щебеневої
продукцiї на визначену суму, в тому числi експортнi контракти). За поданням Наглядової ради,
Загальними зборами акцiонерiв, що проведенi 19.04.2012, схвалено укладання договорiв на
суми, що перевищують 25% вартостi активiв (перелiк схвалених договорiв наводиться у додатку
до протоколу загальних зборiв). У порядок денний Загальних зборiв, що запланованi на
30.04.2013, включено питання щодо прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв на
суму, що перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi, тобто - на
31.12.2012.
Стан корпоративного управлiння
Управлiння товариством у вiдповiдностi до статутних документiв:
"
Загальнi збори акцiонерiв Товариства (вищий орган Товариства);
"
Наглядова Рада Товариства (орган здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i, в межах
компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального
директора товариства);
"
Генеральний директор товариства (виконавчий орган товариства, який здiйснює
керiвництво його поточною дiяльнiстю; призначається Наглядовою радою строком на 1 рiк, за
рiшенням Наглядової ради може бути позбавлений своїх повноважень до закiнчення строку його
повноважень);
"
Ревiзiйна комiсiя (здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Генерального директора товариства, члени обираються з числа акцiонерiв Загальними зборами
товариства термiном на 3 роки).
Дiяльнiсть, повноваження та вiдповiдальнiсть зазначених органiв управлiння регламентується
вiдповiдними Положеннями.
Загальнi Збори акцiонерiв товариства проводились у звiтному перiодi "19" квiтня 2012 року.
Рiшенням зборiв, вiдповiдно до порядку денного, затвердженi звiти органiв управлiння,
фiнансовi результати дiяльностi товариства за 2011 рiк; розподiл прибутку; внесення змiн та
доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї; затвердженi Кодекс
корпоративного управлiння, Положення про: порядок розподiлу прибутку (покриття збитку),
порядок виплати дивiдендiв; Загальнi збори акцiонерiв; Наглядову раду; Ревiзiйну комiсiю;
Акцiї та акцiонерiв товариства; схвалено вчинення значних правочинiв за перелiком.
"06" серпня 2012 року проведенi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "УКБМ", на яких
затверджена нова редакцiя Статуту товариства, вiдкликанi та обранi Голови та члени Наглядової
ради, Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням Наглядової ради вiд 05.09.2012 припиненi повноваження
голови та членiв правлiння товариства, обраний Генеральний директор ПАТ "УКБМ" Гопанчук Антон Пилипович, затвердженi умови контракту з Генеральним директором.
Фактiв, якi свiдчать про те, що Пiдприємство не сприяє реалiзацiї та не забезпечує захист прав та
законних iнтересiв акцiонерiв не встановлено. ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних
матерiалiв" забезпечує рiвне ставлення до всiх акцiонерiв. Товариство має власний веб-сайт в
мережi Iнтернет (ukbm.com.ua), на сторiнках якого розмiщується iнформацiя, яка пiдлягає
оприлюдненню вiдповiдно до законодавства, а також iнформацiя визначена пунктами 1-3, 5, 6,

10, 11, 13-16 статтi 77 ЗУ "Про АТ". Товариство подає та розмiщає особливу iнформацiю
вiдповiдно до ст. 41 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок", Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
На нашу думку, система корпоративного управлiння Пiдприємства створює необхiднi умови для
своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж Наглядовою радою та виконавчим
органом. Органи товариства та їх посадовi особи дiють в iнтересах Пiдприємства.
Система внутрiшнього контролю ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв", у суттєвих
аспектах, забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства.
Стан корпоративного управлiння на ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" в цiлому
вiдповiдає вимогам ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту товариства, внутрiшнiм
нормативно - розпорядчим документам. Комiтет з питань аудиту в акцiонерному товариствi не
утворювався, Наглядовою радою рiшення про запровадження на ПАТ "Ушицький комбiнат
будiвельних матерiалiв" посади внутрiшнього аудитора та корпоративного секретаря не
приймалось.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
шахрайства

внаслiдок

Пiд час проведення аудиту фактiв, обставин, якi можуть спричинити ризик суттєвого
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не iдентифiковано (процедури
виконувались за МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi
фiнансової звiтностi").
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму)
Повне найменування: Приватне пiдприємство "Аудиторська компанiя "Престиж"
Код за ЄДРПОУ: 35169487
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв видане Аудиторською
палатою України за № 4031, вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України (далi - АПУ)
№182/10 вiд 27.09.2007 року, термiн дiї Свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №252/3 вiд
05.07.2012 до 05.07.2017 року.
31.01.2013 року рiшенням АПУ №264/4 "Про результати зовнiшнiх перевiрок системи контролю
якостi, створених аудиторськими фiрмами та аудиторами" ПП "Аудиторська компанiя
"Престиж" визнана такою, що пройшла перевiрку системи контролю якостi аудиторських
послуг, про що видано Свiдоцтво №0328.
Мiсцезнаходження: Україна, 10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня, буд. 22, кв. 2, телефон
(0412) 44-66-36, 44-66-35. факс (0412) 43-89-16.
Проведення аудиту здiйснювалось вiдповiдно до умов договору №14/12 вiд "23" грудня 2012
року.
Дата початку проведення аудиту "18" лютого 2013 р., дата закiнчення "11" квiтня 2013 р.
Директор, аудитор Данильченко О.О. Сертифiкат аудитора серiї А № 005854 чинний до
17.01.2015 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;

інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання
ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" виробляє неруднi будiвельнi матерiали за
наступною номенклатурою: щебiнь фракцiй 5х20, 20х40, 25х60, 40х70, вiдсiв гранiтний.
Супутня продукцiя - пiсчано-щебнева сумiш. Пiдприємство має можливiсть проводити
перебудову технологiї випуску вiдповiдно до замовлень споживачiв.
В звiтному перiодi збут продукцiї проводився як по Українi, так i в країнах СНД, в т.ч. Росiї.
Основними
споживачами
є:
ПП
"Лiдер",
ТОВ
"Юнiком-Пром",
ООО
"Универсал-Максим-Гранит" , РФ, ТОВ "Комспек-ЛТД", ПП "Захiдна Трейдова Компанiя",
ООО "Евразийская нерудная компания" РФ, ООО "ГранЩебеньЛимитед" , РФ, ПП
"Гранпостач"
В звiтному перiодi попит на продукцiю збiльшився порявняно з минулим роком. Найбiльшим
попитом користувалась дрiбна фракцiя 5х20, щебiнь фракцiї 20х40 реалiзовувався по мiрi
заповнення складу готової продукцiї. Але технологiчний процес не дозволяє випускати тiльки
дрiбнофракцiйний щебiнь через частi поломки обладнання. Постачальники за основними видами
сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання: ТОВ
"Авантрейд", ТОВ "Будстрой 2000", ПП "Гранiт Сервис", ПП "Екосплав", ПП "Iнтер Центр",
Коростень ТехПД-4 ДТГО, ПТ ООО "Агрострой", ТОВ "АРТ Експо" АЗС, ТОВ "Рейл Карго
Транс", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "БНК-Україна"
Головним конкурентом є ВАТ "Коростенський щебзавод". Його продукцiя дешевше за рахунок
меншої вартостi залiзничних тарифiв. Собiвартiсть продукцiї головного конкурента в 1,5 разiв
менша при бiльш високому рiвнi якостi. Крiм того ВАТ "Коростенський щебзавод"
розташований ближче до потенцiйних покупцiв нiж ПАТ "УКБМ".
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її
вартість і спосіб фінансування
Надходження основних засобiв у 2012 роцi становили 2057 тис. грн. в тому числi: будинки,
споруди, передавальнi пристрої - 6 тис. грн.; машини та обладнання - 366 тис. грн., транспортнi
засоби - 380 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар - 123 тис. грн.
Капiтальнi iнвестицiї за 2011 рiк склали 1486 тис. грн., в т.ч. Капiтальне буiвництво - 193 тис.
грн, придбання основних засобiв - 1293 тис. грн. Незавершне будiвництво на 31.12.2011р.
становить 1431 тис. грн., до вказаної статтi включена вартiсть незавершеного капiтального
будiвництва та не введеного в експлуатацiю обладнання.
Капiтальнi iнвестицiї за 2010 рiк становили 1219 тис. грн., в т.ч. Капiтальне буiвництво - 224 тис.
грн, придбання основних засобiв - 995 тис. грн. Незавершне будiвництво на 31.12.2010р
становить 1324 тис. грн
Капiтальнi iнвестицiї за 2009 рiк становили 1735 тис. грн. в т.ч. капiтальне будiвництво 286 тис.
грн., придбання основних засобiв - 1449 тис. грн. Незавершене будiвництво на 31.12.2009 р. 1.191 тис. грн.
Будь-якi додатковi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю
товариство не планує.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів

підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби, що належать Пiдприємству на правi власностi вiдображенi в Фiнансовiй
звiтностi за переоцiненою балансовою вартiстю, що визначена вiдповiдно до МСФЗ, переоцiнка
вiдображена у Фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012.
Пiдприємство залучило Житомирську торгово-промислову палату (незалежного оцiнювача,
сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №11698/11 вiд 15.04.2011 р., виданий ФДМУ), для
проведення оцiнки своїх основних засобiв. Результати оцiнки представленi у Звiтi про
незалежну оцiнку основних засобiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" №4985
вiд 30.11.2012. Метою оцiнки було визначення ринкової вартостi об'єктiв оцiнки. Функцiя
оцiнки - переоцiнка основних фондiв для цiлей бухгалтерського облiку. Розрахунок вартостi
об'єктiв нерухомостi був зроблений витратним та дохiдним пiдходами, обладнання та
транспортних засобiв - ринковим пiдходом.
Пiд час трансформацiї Фiнансової звiтностi до вимог МСФЗ:
вiдображено дооцiнку окремих об'єктiв основних засобiв в сумi 12.424 тис. грн.,
вiдображено уцiнку окремих об'єктiв основних засобiв в сумi 1.488 тис. грн.,
рекласифiковано запаси (запаснi частини) у окрему групу основних засобiв (змiнне обладнання,
капiтальнi вузли та запчастини) - 1.343 тис. грн.,
нараховано амортизацiю за групою основних засобiв "капiтальнi вузли та запчастини" - 673 тис.
грн.
За даними Фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2012 року облiковуються основнi
засоби (за первiсною вартiстю), а саме:
будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 24.540 тис. грн.;
машини та обладнання - 24.573 тис. грн.;
транспортнi засоби - 6.899 тис. грн.;
iнструменти, прилади, iнвентар - 470 тис. грн.;
капiтальнi вузли та запчастини - 1.343 тис. грн.
Разом основнi засоби: 57.825 тис. грн.
Основнi засоби належать Пiдприємству на правах власностi.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 року - (35.246) тис. грн.
Балансова вартiсть основних засобiв - 22.579 тис. грн.
Основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права
власностi та переданi у заставу у ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" станом на
31.12.2012 р. вiдсутнi.
Пiдприємство, крiм власних використовує орендованi основнi засоби.
Пiдприємство орендує наступнi земельнi дiлянки державної власностi несiльськогосподарського
призначення:
в кiлькостi 12,2232 га на територiї Бiлкiвської сiльської ради Коростенського району
Житомирської областi, орендодавець Коростенська районна державна адмiнiстрацiя, договiр
оренди земельної дiлянки вiд 01.10.2007, укладений на 30 рокiв;
133,9568 га на територiї Бондарiвської сiльської ради Коростенського району
Житомирської областi, орендодавець - Коростенська районна державна адмiнiстрацiя, договiр
оренди земельної дiлянки вiд 01.10.2007, укладений строком на 30 рокiв.
Власної (викупленої) земельної дiлянки Пiдприємство не має.
Основнi засоби Товариства, крiм орендованих земельних дiлянок, знаходяться за
мiсцезнаходженням пiдприємства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли
позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та
причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування,

прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих
потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Однiєю з проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є недостатнє забезпечення обiговими
коштами, що викликано сезоннiстю реалiзацiї щебневої продукцiї. Крiм того, значною
проблемою є застарiле та зношене обладнання, яке термiново потребує ремонту.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Протягом 2012 року Товариство штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення чинного
законодавства не сплачувало.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Основним джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є реалiзацiя продукцiї власного
виробництва. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб, фахiвцi емiтента не проводили
оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Укладених, але не виконаних договорiв за звiтний перiод немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Для подальшого розвитку пiдприємства планується впровадити наступнi заходи: удосконаення
технологiї буровибухових робiт; застосування бiльш економiчних вибухових речовин;
впровадження "бутобоя" про дробленнi негабаритiв, що дозволяє мати щомiсячну економiю у
витратах; впровадження установки по класифiкацiї вiдсiву; впровадження захлдiв щодо
зниження собiвартостi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Протягом звiтного перiоду Товариство дослiдження та розробки не здiйснювало.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, стороною в яких виступає Емiтент на звiтну дату вiдсутi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
10 189
22 579
3 267
6 379
5 418
12 736
1 326
2 680
178
784
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
10 189
22 579
3 267
6 379
5 418
12 736
1 326
2 680
178
784
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 189
22 579
0
0
10 189
22 579
Товариство використовує власнi основнi засоби. Термiн використання
основних засобiв - згiдно технiчної документацiї. Первiсна вартiсть
основних засобiв на звiтну дату становить - 457 825 тис. грн; знос -35
246 тис. грн.; нараховано амортизацiї за 2012 рiк - 3380 тис. грн.
Ступiнь зносу 60,95%. Ступiнь використання ОЗ - 100%. За звiтний
рiк надiйшло основних засобiв на 2057 тис. грн., вибуло за рiк за
первiсною вартiстю на 1553 тис. грн. Крiм того, змiни у вартостi
основних засобiв пов'язанi з переоцiнкою основних засобiв товариства.
Сума дооцiнки за 2012 рiк становила - 10 936 тис. грн. Обмежень на
використання майна немає. Класифiкацiя основних засобiв здiйснена
вiдповiдно МСФЗ. Умови використання об'єктiв кожної групи ОЗ
визначенi законодавством України, внутрiшнiми положеннями
пiдприємства та технiчною документацiєю окремого об'єкта ОЗ. Кожна
група основних засобiв використовується за цiльовим призначенням
виключно для здiйснення господарської статутної дiяльностi
Товариства.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
27 329
15 772
(тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)
3 604
3 604
Скоригований статутний капітал
3 604
3 604
(тис.грн.)
Розрахунок вартостi чистих активiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" за
Опис
звiтний та попереднiй роки проводиться на пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка
визначається шляхом вирахуванням iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його
зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок

Станом на 31.12.2012 року, вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства (активи
товариства за мiнусом його зобов'язань) перевищує розмiр статутного капiталу, що
вiдповiдає статтi 155 Цивiльного кодексу України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

1 461

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
2 943
X
X
X
4 404
X
X
Станом на 31.12.2012 року розмiр зобов'язань є реальним i
складав 4 404 тис. грн., у тому числi:
Довгостроковi зобов'язання - 1 279 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 705
тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансiв - 377 тис. грн.
з бюджетом - 1461 тис.грн.
зi страхування - 199 тис. грн.
з оплати працi - 338 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 45 тис.грн.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2
3
4

Основні
види
продукції
2
Щебiнь
фракцiї 5х20
Щебiнь
фракцiї 20х40
Щебiнь
фракцiї 25х60
Вiдсiв

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
398951

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
виробленої
(тис.грн.)
од.вим.)
продукції
6
7
8
375888,68
24605,2
28,6

4
26396,8

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
29,4

307991

11579,4

22,6

349886,43

13258,1

26,7

294552

15690,6

21,7

269172,6

14250,3

20,5

251252

1569,4

18,4

203062,56

1277,1

15,5

у грошовій формі
(тис.грн.)

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5
6

2
Матерiальнi витрати
Оплата працi
Паливо i енергiя
Соцiальнi нарахування
Послуги стороннiх органiзацiй
Iншi витрати

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
20,2
15,2
18,3
6,5
5
6,5

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
02.08.2012

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
03.08.2012

06.08.2012
05.09.2012
12.10.2012

07.08.2012
05.09.2012
12.10.2012

Вид інформації
3
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2010
2
1
2
2011
1
0
3
2012
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна 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
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
(запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
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
1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 8
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
Інше
Комiтети у складi Наглядової ради не створювались
(запишіть)
Інше
(запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

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)
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 3
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
Члени правління (директор)
так
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
ні
так
ні
ради)
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
ні
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу
ні
ні
ні
з акціонерами
Інше (запишіть)
ні
ні
ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
ради
Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні
ні

так
ні

ні
ні

ні
так

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X

Ні

X
X
X
X
X

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

Інформація
розповсюджує
ться на
загальних
зборах

Публікуєт
ься у
пресі,
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Документи
надаються
для
ознайомлен
ня
безпосеред
ньо в
акціонерно
му
товаристві

Копії
докумен
тів
надають
ся на
запит
акціонер
а

Інформаці
я
розміщуєт
ься на
власній
інтернет-с
торінці
акціонерн
ого
товариства

Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
так
ні
ні
ні
ні
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
ні
ні
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
ні
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
ні
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
так
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (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
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Правління або директор
X
Інше
Протягом останнiх трьох рокiв Товариство аудитора не змiнювало.
(запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Товариство аудитора не змiнювало.
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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
X
відсотків голосів
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)
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi
Інше
України змiнили у 2010 в зв'язку з переведенням випуску акцiй з
(запишіть)
документарної форми в бездокументарну
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 19.04.2012; яким органом управління
прийнятий: Кодекс принципiв, правил корпоративного управлiння затверджений загальними
зборами акцiонерiв 19.04.2012 року, Протокол № 1. Змiни та доповнення до Кодексу
корпоративного управлiння внесенi та затвердженi загальними зборами акцiонерiв 06.08.2012
року, Протокол №2.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Кодекс Корпоративного управлiння оприлюднено на власному веб-сайтi
http://ukbm.com.ua
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:
Кодекс Корпоративного управлiння дотримується у товариствi.
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за СПОДУ
управління
Вид економічної
Добування піску та гравію
08.11
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників (1): 262
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 11563, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гулянка, Молодiжна, буд. 18
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
на 31.12.2012 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл

Код за ДКУД 1801001
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

010
011
012
020

0
0
(0)
150

0
0
(0)
150

030
031
032

10 189
43 189
( 33 000 )

22 579
57 825
( 35 246 )

035
036
037

0
0
(0)

0
0
(0)

040

0

0

045
050

138
0

96
0

055

0

0

056
057
060
065

0
(0)
906
0

0
(0)
0
0

Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах

070
075
080

0
0
11 383

0
0
22 825

100
110
120
130
140
150

4 044
0
0
1 724
0
0

3 172
0
0
1 915
5
0

160
161
162

1 519
1 603
( 84 )

2 160
2 250
( 90 )

170
180
190
200
210
220

479
793
0
0
290
0

658
996
0
0
193
0

230
231
240
250
260
270
275
280

819
1
1
185
9 854
0
0
21 237

1 379
1
755
183
11 416
0
0
34 241

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

3 604
0
0
8 442
605
3 121
(0)
(0)
0
15 772
0

3 604
0
0
18 257
656
4 812
(0)
(0)
0
27 329
0

400
410
415
416

742
2 139
0
0

1 467
1 041
0
0

Код
рядка

Цільове фінансування (2)
420
0
0
Усього за розділом II
430
2 881
2 508
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
0
0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
450
0
0
Відстрочені податкові зобов’язання
460
0
1 279
Інші довгострокові зобов’язання
470
0
0
Усього за розділом ІІІ
480
0
1 279
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
0
0
Поточна заборгованість за довгостроковими
510
0
0
зобов’язаннями
Векселі видані
520
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
1 021
705
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
853
377
з бюджетом
550
144
1 461
з позабюджетних платежів
560
0
0
зі страхування
570
143
199
з оплати праці
580
290
338
з учасниками
590
0
0
із внутрішніх розрахунків
600
0
0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
605
0
0
групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
610
133
45
Усього за розділом IV
620
2 584
3 125
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
21 237
34 241
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
0
Керівник

Гопанчук А.П

Головний бухгалтер

Желiзко М.I.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький
комбiнат будiвельних матерiалiв"
Житомирська область, с.Гулянка

Територія
Орган державного
управління
Організаційно-пра
вова форма
господарювання
Вид економічної
Добування піску та гравію
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата

КОДИ
01.01.2013

за ЄДРПОУ

00110177

за КОАТУУ

1822380803

за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

230
08.11

v

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи (1)

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801003
За звітний
За попередній
період
період
3
4

010

104 793

83 230

015
020
025
030

( 11 091 )
(0)
(0)
(0)

( 11 113 )
(0)
(0)
(0)

035

93 702

72 117

040

( 75 595 )

( 62 218 )

050

18 107

9 899

055
060

(0)
36 211

(0)
15 902

061

0

0

070
080
090

( 3 050 )
( 8 781 )
( 37 043 )

( 2 062 )
( 6 031 )
( 16 532 )

091

(0)

(0)

100

5 444

1 176

105
110
120
130

(0)
0
56
0

(0)
0
44
0

Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
прибуток
збиток
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи
вибуття у наслідок припинення діяльності
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення матеріального заохочення
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою

140
150
160
165

(0)
(0)
( 1 492 )
0

(0)
(0)
( 129 )
0

170

4 008

1 091

175

(0)

(0)

176

0

0

177

(0)

(0)

180
185

( 1 298 )
0

( 422 )
0

190

2 710

669

195

(0)

(0)

200

0

0

205
210
215

(0)
(0)
0

(0)
(0)
0

220

2 710

669

225
226
(131)

(0)
0
0

(0)
0

За звітний
період
3
23 835
12 440
4 694
3 380
10 183
54 532

За попередній
період
4
16 852
9 032
3 656
2 041
8 541
40 122

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
230
240
250
260
270
280

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Гопанчук А.П

Головний бухгалтер

Желiзко М.I.

Код
рядка
2
300
310
320

За звітний
період
3
14414776
14414776
0,19

За попередній
період
4
14414776
14414776
0,05

330

0,19

0,05

340

0

0,07

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький
комбiнат будiвельних матерiалiв"
Житомирська область, с.Гулянка

Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання
Вид економічної
Добування піску та гравію
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата

КОДИ
01.01.2013

за ЄДРПОУ

00110177

за КОАТУУ

1822380803

за КОПФГ

230

за КВЕД

08.11

v

Звіт про рух грошових коштів
За 2012 pік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов'язань з податку на додану вартість
Зобов'язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)
Цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій

Код
2

Код за ДКУД 1801004
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

010
015
020
030
035
040

100 910
0
337
1 734
0
217

81 033
0
839
111
0
509

045

136

86

050
060
070
080

0
236
0
34 518

0
186
0
15 611

090
095
100
105
110
115
120
125

( 76 297 )
( 1 014 )
( 657 )
( 9 537 )
( 102 )
( 1 480 )
( 692 )
( 5 028 )

( 61 107 )
( 789 )
( 1 003 )
( 6 955 )
( 52 )
( 843 )
( 316 )
( 3 805 )

130

( 3 957 )

( 4 254 )

140
145
150
160

(0)
( 35 101 )
4 223
0

(0)
( 16 360 )
2 891
0

Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник

Гопанчук А.П

Головний бухгалтер

Желiзко М.I.

170

4 223

2 891

180
190
200

0
581
0

0
52
0

210
220
230

56
0
0

44
0
0

240
250
260
270
280
290
300

(0)
( 2 270 )
(0)
(0)
-1 633
0
-1 633

(0)
( 1 289 )
(0)
(0)
-1 193
0
-1 193

310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430

0
0
0
(0)
( 968 )
( 314 )
-1 282
0
-1 282
1 308
820
6
2 134

0
0
8
(0)
( 702 )
( 320 )
-1 014
0
-1 014
684
138
-2
820

Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат
будiвельних матерiалiв"
Житомирська область, с.Гулянка

Підприємство

Територія
Орган державного
управління
Організаційно-прав
ова форма
господарювання
Вид економічної
Добування піску та гравію
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата

КОДИ
01.01.2013

за ЄДРПОУ

00110177

за КОАТУУ

1822380803

за СПОДУ

06024

за КОПФГ

230
08.11

за КВЕД

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Форма №4

Стаття
1
Залишок на початок
року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни
Скоригований
залишок на початок
року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних

Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2
010

3
3 604

4
0

Додатковий
вкладений
капітал
5
0

020

0

0

0

030

0

0

040
050

0
3 604

060

0

Інший
додатковий
капітал
6
8 442

Код за ДКУД

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

9
0

10
0

11
15 772

7
605

Нерозподілений
прибуток
8
3 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
8 442

0
605

0
3 121

0
0

0
0

0
15 772

0

0

12 424

0

0

0

0

12 424

Резервний
капітал

засобів
Уцінка основних
засобів
Дооцінка
незавершеного
будівництва
Уцінка
незавершеного
будівництва
Дооцінка
нематеріальних
активів
Уцінка
нематеріальних
активів
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу
Вилучення
капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж
викуплених акцій

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120
130

0
0

0
0

0
0

-2 609
0

0
0

0
2 710

0
0

0
0

-2 609
2 710

140

0

0

0

0

0

-968

0

0

-968

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

51

-51

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(часток)
Анулювання
викуплений акцій
(часток)
Вилучення частки в
капіталі
Зменшення
номінальної вартості
акцій
Інші зміни в
капіталі:
Списання
невідшкодованих
збитків
Безкоштовно
отримані активи
Разом змін в
капіталі
Залишок на кінець
року

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290

0

0

0

9 815

51

1 691

0

0

11 557

300

3 604

0

0

18 257

656

4 812

0

0

27 329

Керівник

Гопанчук А.П

Головний бухгалтер

Желiзко М.I.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012
РОКУ
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ОСНОВНІ ЮРИДИЧНІ ДАНІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ» (далі «Товариство» або «Підприємство») є юридичною особою, створеною
відповідно до законодавства України.
Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Ушицький
комбінат будівельних матеріалів"
Скорочене найменування
ПАТ "УКБМ"
ЄДРПОУ
00110177
Номер та дата державної реєстрації та 30.06.1999р. № 1-1020, 21.12.2010р. № 1289105
перереєстрації підприємства
0011 000012
Назва органу, який здійснив реєстрацію
Коростенська районна державна адміністрація
Підпорядкованість
загальні збори акціонерів
Вид діяльності
виробництво щебеню
Форма власності
приватна
Територія
Житомирська обл.. Україна
Адреса підприємства
11563, Житомирська область, Коростенський р-н,
с. Гулянка вул. Молодіжна, 18
Банківські реквізити
р/р 26000619996716в Коростенському від. ПАТ
Промінвестбанк в Житомирській обл.
Телефон
04142055907
Керівник підприємства
Гопанчук Антон Пилипович
Головний бухгалтер
Желізко Марія Іванівна
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА.
Промислові розробки по видобутку та виробництву товарного щебеню почались з 01.04.1960
року. Підприємство раніше існувало як Ушицький кам'яний кар'єр, який був підпорядкований
Міністерству енергетики СРСР. а з 1991р. Міненерго України.
В 1993 році була проведена реорганізація, в результаті якої підприємство виконує комплекс
робіт від початкової стадії (вскришні та буро-вибухові роботи) до випуску товарного щебеню і
його реалізації, та було перейменоване в "Ушицький комбінат будівельних матеріалів".
На підставі рішення фонду державного майна України від 25.06.99р. наказ № 59 ВАТ та
зареєстрованого Коростенською районною державною адміністрацією 30.06.99р., свідоцтво №1
- 1020, державне підприємство Ушицький комбінат будівельних матеріалів перетворене у ВАТ
"Ушицький комбінат будівельних матеріалів". Державна перереєстрація підприємства проведена
05.10.2004р.

Рішенням загальних зборів акціонерів, протокол № 2 від 09 грудня 2010 року підприємство
перейменоване на публічне акціонерне товариство "Ушицький комбінат будівельних
матеріалів".
Земельні ділянки, на яких розташовано підприємство ПАТ "УКБМ"' знаходиться в оренді
Бондарівської та Білківської сільських Рад.

ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ
Предметом діяльності Товариства є видобуток та виробництво товарного щебеню
(переробка гірничої маси граніту у товарний щебінь). Номенклатура продукції: щебiнь фракцiй
5х10, 5х15, 5х20, 20х40, 40х70, 20х70, 25х60. Супутня продукцiя - пiсчано-щебнева сумiш
(відсів). Реалізація (оптовий продаж) власної готової продукції здійснюється на ринку України
та на експорт.
№
п\п
1

Показники

2
3

Реалізація
Випуск
щебеню
Чисельніст
ь
Продуктив
ність праці

4
5

Товарна
продукція

Од-я Факт 2008р. Факт 2009р. Факт
виміру
2010р.
т.грн. 50444,3
26735,9
26500,9

Факт 2011р. Факт 2012р.
39697,6

60187,2

т.грн. 47747,1
т.мЗ
725,3

24553,8
484.8

40196,3
667,6

58455,3
817,6

чол.

320

291

28564,
480.7
V
231

226

262

т.грн. 13,1

7.6

9.6

14,6

12,5

Підприємство також отримує доходи від надання платних послуг механізмами,
автотранспортом.
Ціноутворення на підприємстві залежить від наступних факторів:
а) вартості матеріально-технічних ресурсів;
б) зносу обладнання та періодичності зміни зношених запасних частин;
в) конкурентно-спроможності продукції на ринку збуту;
Щебінь, вироблений підприємством проходить обов'язкову сертифікацію в
Держстандарті України (сертифікат відповідності), сертифікацію на допустимий вміст
радіонуклідів в лабораторії Обл.. CEC. Крім того, для країн зовнішнього ринку проводиться
сертифікація в торгово промисловій палаті України (сертифікат країн надходження).
Лабораторією підприємства на товар видається посвідчення якості.
ОПИС ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ. Початок виробничого процесу - розкривні роботи. На
родовищі "Боброва Гора" був знятий м'який грунт розкривних порід, та почався промисловий
добуток граніту з послідуючим дробленням його на щебінь.
Стадії розробки такі:
1. Буро-вибухові роботи в процесі яких проходить буріння свердловин діаметром 215мм.,
глибиною 16м. в які потім закладаються вибухові речовини та проводиться вибух. Вихід
гірничої маси, яка здатна для переробки в щебінь складає 85%. Великі глиби граніту
підлягають подальшому подрібненню. Основне обладнання, яке використовується в
буро-вибухових роботах, це бурові верстати 4 СБШ - 200. 5 СБШ - 200. ШПА - З М та
автомобіль МАЗ -504 М з бункером для засипки вибухових речовин в свердловини.

Компресор ПР -10 М подає стисле повітря для роботи верстатом ШПА - З М, і
перфораторами при подрібненні негабаритів.
2. Наступний етап - екскавація гірничої маси екскаватором ЕКГ -5А в автомобілі БелАЗ 540 А, яки транспортують її до дробильно-сортувальиого заводу та завантажують в
приймальний бункер живильника.
3. Третій етап - дроблення гірничої маси. В процесі дроблення використовуються дробарки
первинного дроблення СМД - 118, середнього КСД -2200, та дрібного КМД -2200. По
конвеєрах подрібнена гірнича маса направляється на грохочення та сортування, де
проходить розділ на фракції та складування товарного щебеню.
4. З складів товарний щебінь іде на відвантаження до споживача.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2010 року, Товариство
готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку
України. Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до
МСФЗ.
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня
2011 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних
стандартів фінансової звітності».
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що
закінчується 31 грудня 2012 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься
відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а
також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з
міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс
згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ.
Відповідно до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2012 році, вхідний баланс буде
датований 01 січня 2011 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у
фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову
політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх
періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова
політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної
фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2012 року).
Нижче надані пояснення, як перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ вплинув на
фінансовий стан Товариства, фінансові результати і грошові потоки, відображені у звітності.
Представляємо узгодження власного капіталу Товариства у звітності за попередніми
П(С)БО з власним капіталом Товариства за МСФЗ для трьох дат: дати переходу на МСФЗ - 01
січня 2011 року (дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостанніших річній
фінансовій звітності Товариства за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2010 року); дати початку
звітного періоду (01.01.2012) та звітної дати (31.12.2012).

Показники звітності

Власний капітал за П(С)БО
Власний капітал за МСФЗ
Результат трансформації
Резерв відтворення необоротних активів
за П(С)БО та МСФЗ (коригування
відсутнє)
Статутний капітал за П(С)БО та МСФЗ
(коригування відсутнє)
Резервний капітал за П(С)БО та МСФЗ
(коригування відсутнє)
Резерв дооцінки за П(С)БО
Резерв дооцінки за МСФЗ
Результат трансформації
Залишок нерозподіленого прибутку за
П(С)БО
Залишок нерозподіленого прибутку за
МСФЗ
Результат трансформації
Використання чистого прибутку
(фактичне, за рішенням акціонерів та
даними обліку)
Фінансовий результат діяльності за
П(С)БО, відповідно, за 2011 та 2012 рр.
Прибуток (збиток) за МСФЗ, відповідно,
за 2011 та 2012 рр.
Трансформаційна різниця щодо
прибутку періоду, відповідно, за 2011 та
2012 рр.

Дані на звітні дати
на
01.01.2011
16.992
15.805
(1.187)
4.476

на
01.01.2012
17.309
15.772
(1.537)
8.442

на 31.12.2012

3.604

3.604

3.604

557

605

656

3.639
(3.639)
4.716

3.639
(3.639)
1.019

3.639
9.815
+6.176
3.639

7.168

3.121

4.812

+2.452
(4.716)

+2.102
(1.019)

+1.173
Х

1.019

3.639

Х

669

2.710

Х

(350)

(929)

Х

19.980
27.329
+7.349
8.442

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2011 збільшено на 2.452 тис. грн. при
трансформації внаслідок перенесення залишку Резерву попередніх дооцінок (індексації)
основних засобів (зі статті «Інший додатковий капітал» до статті «Нерозподілений прибуток») в
сумі 3.639 тис. грн., списання та знецінення активів – (2.344) тис. грн. (нематеріальних активів –
46 тис. грн., залишків незавершених капітальних інвестицій – 1.166 тис. грн., запасів – 298
тис. грн., дебіторської заборгованості – 553 тис. грн., витрат майбутніх періодів – 281 тис. грн.),
відображення тимчасових різниць з податку на прибуток у складі відстрочених податкових
активів – 762 тис. грн., зменшення податку на прибуток за 2010 рік – 395 тис. грн. (відображено
в обліку у 2011 році).
Трансформаційна різниця щодо прибутку 2011 року - (350) тис. грн. – виникла
внаслідок списання та знецінення активів (незавершених капітальних інвестицій – (115) тис.
грн., коригування резерву знецінення дебіторської заборгованості – 115 тис. грн.), виправлення
податку на прибуток на попередній період (2010 рік) – (395) тис. грн., відображення тимчасової
різниці з податку на прибуток у складі відстрочених податкових активів – 144 тис. грн.,
списання витрат майбутніх періодів до складу поточних витрат – (99) тис. грн.
Трансформаційна різниця щодо прибутку 2012 року - (929) тис. грн. – виникла
внаслідок коригування щодо раніше списаних активів 666 тис. грн. (нематеріальних активів 46

тис. грн., незавершених капітальних інвестицій – 620 тис. грн.), уцінка основних засобів до
справедливої вартості – (1.488) тис. грн., коригування резерву знецінення дебіторської
заборгованості – 296 тис. грн., донарахування резерву відпусток – (534) тис. грн., відображення
тимчасових різниць з податку на прибуток у складі відстрочених податкових зобов’язань – 425
тис. грн., нарахування зносу за групою основних засобів «Капітальні вузли та запчастини» (673) тис. грн., коригування за витратами майбутніх періодів – 379 тис. грн.
Отже, збільшення залишку нерозподіленого прибутку на 31.12.2012 (на 1.173 тис. грн.) в
результаті трансформації звітності з національних П(С)БО в МСФЗ обумовлено: коригуванням
залишку нерозподіленого прибутку на дату переходу Підприємства на МСФЗ (01.01.2011) –
2.452 тис. грн., коригування прибутку 2011 року – (350) тис. грн., та прибутку звітного 2012
року – (929) тис. грн.
Перехід від національних П(С)БО до МСФЗ не вплинув на звіт про рух грошових
коштів.
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки –
Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової
звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше
використовують МСФЗ»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» «вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».
Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки –
Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»;
Правка стосується механізму визначення відстроченого податку щодо інвестиційної
нерухомості, яка переоцінюється за справедливою вартістю. Правка діє для річних звітів,
починаючи з 1 січня 2012р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення,
фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової
звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше
використовують МСФЗ».
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фінансової
звітності відповідно до МСФЗ, після того, як її функціональна валюта перестає бути схильною
до гіперінфляції. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р та після цієї дати.
Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку
розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» «вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».
Правка вимагає розкриття додаткової інформації про фінансові активи, які було
передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливість користувачам фінансової
звітності зрозуміти характер взаємозв’язку активів, визнання яких не припинялося, і відповідних
їм зобов’язань. Крім цього, з метою надання користувачам фінансової звітності можливість
оцінити характер участі Товариства у таких активах, та ризики, які зв’язані з цими активами,
правкою передбачено розкриття інформації об активах, участь у яких продовжується, але
визнання у фінансової звітності припинено.
Правка діє для річних звітів, починаючи з 1

липня 2011р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові
результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
Стандарти, які були випущені, але не набрали чинності.
Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали
чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариства мають намір
використовувати ці стандарти з дати їх вступу в дію.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фінансова звітність: представленні інформації» «Представлення статей іншого сукупного доходу»
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змінюють групування статей, які надаються у складі іншого
сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу прибутків або збитків у
певний момент у майбутньому (наприклад, чисті витрати або доходи по фінансовим активам, які
є у наявності для продажу), повинні приводитися окремо від статей, які ніколи не будуть пере
класифіковані (наприклад, переоцінка землі та будинків). Правка впливає виключно на
представлення та не впливає на фінансове положення або фінансові результати діяльності
Товариства. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2012р та після цієї дати, та буде
використана у першій фінансовій звітності Товариства, яку буде складено після того, як вона
набере чинності.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції).
Рада по МСФЗ випустила декілька правок к МСФЗ (IAS) 19. Ці правки або
фундаментально змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття доходності
активів плану, яка очікується), або роз’яснюють, або змінюють визначення. Правка діє для
річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати. Правка не вплине на фінансове
положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» (у
редакції 2011року).
У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність» та
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28
отримав нову назву «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» та тепер
містить інформацію про використання методу пайової участі не тільки по відношенню до
інвестицій у асоційовані Товариства, але також і по відношенню до спільних підприємств.
Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р. Правка не вплине на фінансове
положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових
зобов’язань».
Правки дають роз’яснення поняттю «у теперішній час мають юридичне право, яке
закріплене, на здійснення взаємозаліку». Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2014р
та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, які надані державою».
Відповідно до цих правок Товариства, які використовують МСФЗ у перше, повинні
використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних субсидій та розкриття інформації
про державну допомогу» перспективно по відношенню до державних позик, які мають місце на
дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, які у перше використовують
МСФЗ, будуть звільнені від ретроспективної оцінки наданих позик по ставці нижче ринкової.
Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове положення та
фінансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – взаємозалік фінансових активів
та зобов’язань»
Відповідно до цих правок Товариство зобов’язана розкривати інформацію про права
на здійснення взаємозаліку та відповідних договорів (наприклад, договір на надання
забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачі матимуть інформацію, яка буде корисною для
оцінки впливу договорів про взаємозаліки на фінансове положення Товариства. Правка діє для

річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове положення та фінансовий
результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка»
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по відношенню до класифікації та оцінки
фінансових активі та зобов’язань. Обов’язкове використання інших норм МСФЗ (IFRS) 9 було
перенесено на 1 січня 2015року. Товариство оцінить вплив цього стандарту на суми у фінансової
звітності у поєднанні з іншими етапами проекту після їх публікації.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема
фінансова звітність».
МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та окрема
фінансова звітність», у якій розглядався облік у консолідованій фінансовій звітності. Стандарт
також розглядає питання, які раніше розглядалися у Інтерпретації ПКІ-12 «Консолідація –
Товариства спеціального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю,
яка використовується по відношенню до всіх компаній, включаючи Товариства спеціального
призначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове
положення та фінансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність».
МСФЗ (IFRS) 11 заміняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спільній діяльності» та Інтерпретацію
ПКІ-13 «Товариства, які спільно контролюються – немонетарні внески учасників». МСФЗ
(IFRS) 11 виключає можливість обліку компаній, що спільно контролюються, методом
пропорційної консолідації. Замість цього Товариства, які спільно контролюються, які
задовольняють визначенню спільних підприємств, обліковуються за допомогою методу пайової
участі. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати
та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
МСФЗ
(IFRS) 12
«Розкриття інформації про частки участі в інших
Товариствах».
МСФЗ (IFRS) 12 містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше
передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частині консолідованої фінансової звітності, а також всі
вимоги, які раніше містилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових
вимог до розкриття інформації. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня
2013р та після цієї дати та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат
Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості».
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої
вартості відповідно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить зміни в те, коли Товариство
зобов’язане використовувати справедливу вартість, а надає вказівки відносно оцінки
справедливої вартості відповідно до МСФЗ, коли використання справедливої вартості
вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцінює вплив використання стандарту
на фінансове положення та фінансові результати його діяльності. Стандарт вступає в дію для
річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати.
Інтерпретація IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації
родовища, що розробляється відкритим способом». Інтерпретація використовується відносно
звітних періодів, які починаються з 1 січня 2013р. та після цієї дати. Ця інтерпретація не вплине
на фінансову звітність Товариства.
«Щорічні вдосконалення МСФЗ» (травень 2012р.)
Перелічені нижче вдосконалення не вплинуть на фінансову звітність Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності»
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати
МСФЗ у минулому та вирішило, або зобов’язана знову складати звітність відповідно до МСФЗ,
може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий

раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фінансову звітність так, як би воно
ніколи не припиняло використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фінансової звітності».
Це вдосконалення роз’яснює різницю
між додатковою порівняльною
інформацією, яка надається на добровільній основі, і мінімумом необхідної порівняльної
інформації. Як правило, мінімально необхідною інформацією є інформація за попередній період.
МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»
Це вдосконалення роз’яснює, що основні запасні частини та допоміжне обладнання,
які задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: надання інформації».
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який відноситься до виплат на
користь акціонерів, обліковується у відповідності з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність».
Це вдосконалення приводить у відповідність вимоги по відношенню розкриття у
проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегменту з вимогами по
відношенню з розкриттям у ній інформації про зобов’язання сегменту.
Всі перелічені вдосконалення вступають у дію по відношенню до річних звітних
періодів, які починаються 1 січня 2013р. або після цієї дати.
4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Операції в іноземній валюті
Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти (іноземні
валюти), відображаються у функціональній валюті за офіційним обмінним курсом, що діє на
дату проведення операції. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах,
перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні
статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним
курсом, що діяв на дату проведення операції. Результат такого перерахунку визнається у
прибутках та збитках.
Основні засоби
Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю, що є його справедливою вартістю на
дату переоцінки за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від знецінення, накопичених в
послідуючому. Переоцінки проводяться раз на три роки, тобто досить регулярно, щоб балансова
вартість суттєво не відрізнялась від справедливої вартості на дату балансу.
Справедлива вартість основних засобів на 01.01.2011 не була визначена. Незалежними
оцінювачами проведена оцінка основних засобів станом на 31.10.2012 (Примітка 8). Різниця між
справедливою вартістю основних засобів і їх балансовою вартістю по П(С)БО була врахована у
складі власного капіталу на 31.12.12: підвищення вартості ОЗ - у складі резерву переоцінки,
зниження вартості - у складі інших збитків у Звіті про фінансові результати, виходячи із
результатів оцінки.
При придбанні основні засоби обліковуються за первісною вартістю, що включає витрати,
пов’язані з придбанням вказаних активів. Витрати на ремонт та утримування основних засобів
відображаються по мірі їх понесення. Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені
запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком
від вибуття. Понесені витрати капіталізуються, якщо вони призводять до збільшення майбутніх
економічних вигід від об’єкта основних засобів.
Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття, або у випадку, якщо
подальше використання активу не принесе економічних вигід.
Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання є
суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з

експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості відповідного
активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.
Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової
вартості, якщо така існує. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового
використання. Знос нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного
використання відповідних активів.
Об’єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий
елемент основних засобів. По завершенні будівництва вартість об’єкту переноситься до
відповідної категорії основних засобів. Знос на об’єкти незавершеного будівництва не
нараховується.
Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане Підприємством, але ще не
введене в експлуатацію. Знос на невстановлене обладнання не нараховується.
Значні запасні частини та резервне (змінне) обладнання відносяться до основних засобів (до
окремої групи «Змінне обладнання, капітальні вузли та запчастини», якщо очікуваний строк їх
використання перевищує 1 рік. Амортизація вказаних запасних частин нараховується протягом
періоду, що не перевищує терміни експлуатації активів, яких вони стосуються.
Інвестиційна нерухомість
Нерухомість в оренді визнається інвестиційною, якщо доход від оренди є довгостроковим та
суттєвим для звітності Підприємства, а також існує можливість фізичного поділу нерухомості та
юридичного відокремлення (окремі об’єкти чи ізольовані приміщення всередині об’єктів, площі
та межі яких визначено в технічній документації на об’єкт).
У разі, якщо лише частину нерухомості здано в оренду, і така частина відповідає вказаним вище
критеріям, така нерухомість визнається: окремо інвестиційною й ОЗ у відповідних частинах,
якщо площа нерухомості, що здається в оренду перевищує 10% загальної площі нерухомого
майна Підприємства та вартість об’єктів переданих в оренду перевищує 5% балансової вартості
ОЗ Підприємства. Повністю інвестиційною, якщо та частина об’єкта, що не здана в оренду й
використовується власником, не перевищує 20% загального метражу нерухомості, належної
Підприємству.
Оренда
Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики
і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна
оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом
активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до
планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого
активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони
були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв’язку
з залученням позикових коштів.
Нематеріальні активи
Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання
нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації
або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи, створені
усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і
відповідні витрати відображаються у прибутках та збитках за період, у якому вони виникли.
Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом
усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи

амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на
перспективній основі, якщо це необхідно.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації
товарів, що будуть продані окремо. Собівартість визначається за середньозваженим методом.
Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі
витрати на оплату праці і відповідні виробничі витрати.
Фінансові активи
Підприємство до складу фінансових активів включає грошові кошти та їх еквіваленти, торгову
та іншу дебіторську заборгованість та процентну поворотну фінансову допомогу
(кредити/аванси) згідно з МСБО (IAS) 39. Класифікація здійснюється при первісному визнанні.
Дебіторська заборгованість та кредити виникають у момент продажу Підприємством продукції
(товарів, послуг) або надають грошові кошти безпосередньо дебітору (крім таких, що надаються
з наміром продажу). Фінансові активи включаються до складу оборотних активів, крім тих,
строк погашення яких перевищує 12 місяців після дати балансу.
Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається по справедливій вартості, а в
подальшому - за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної
ставки з вирахуванням резерву знецінення. Резерв знецінення дебіторської заборгованості
створюється у разі наявності ознак того, що Підприємство не матиме змоги отримати всю суму
заборгованості відповідно до первісних (переглянутих умов). Балансова вартість активу
зменшується з використанням відповідного резерву, а сума збитку визнається у складі витрат.
Якщо дебіторська заборгованість є безнадійною - вона списується за рахунок відповідного
резерву. Повернення раніше списаних сум активів кредитується за рахунок відповідних витрат.
Збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інструментів, які не є об'єктом
хеджування та оцінюються за справедливою вартістю, визнається іншими доходами або іншими
витратами. Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за
справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату
балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності
фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою
вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка
на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також короткострокові
депозити з первісним строком погашення до трьох місяців.
Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання згідно з МСБО 39 відображені по амортизованою вартістю. Фінансові
зобов’язання Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також
кредити і позики. Під час первісного визнання фінансових зобов’язань Підприємство присвоює
їм відповідну категорію.
На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за
амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і
зобов'язань за похідними фінансовими інструментами. Фінансові зобов'язання, призначені для
перепродажу, і фінансові зобов'язання за похідними фінансовими інструментами (крім
зобов'язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути погашеним шляхом передачі
пов'язаного з ним інструмента власного капіталу) на кожну наступну після визнання дату
балансу оцінюються за справедливою вартістю. Зобов'язання за похідним фінансовим
інструментом, яке має бути погашене шляхом передачі пов'язаного з ним інструмента власного

капіталу, справедливу вартість якого на кожну наступну після визнання дату балансу не можна
достовірно визначити, оцінюється за собівартістю.
Податки
Витрати по податку на прибуток включають поточний податок на прибуток та відстрочений
податок на прибуток і відображаються у фінансовій звітності відповідно до чинного
законодавства.
Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний та попередні періоди оцінюються за
сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим
органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї
суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення
тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою
вартістю для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими
різницями, крім окремих випадків визначених МСФЗ 12.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та
знижується в тій мірі, в якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить
використовувати всі або частину відстрочених податкових активів, оцінюється як малоймовірне.
Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в
тій мірі, в якій з’являється значна ймовірність того, що майбутній оподатковуваний прибуток
дозволить використовувати відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи і
зобов’язання визначаються за ставками податку, які застосовуватимуться протягом періоду
реалізації активу або врегулювання зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або
фактично набуло чинності на звітну дату.
Поточний та відстрочений податок на прибуток відображаються у звіті про сукупні прибутки, за
виключенням випадків, коли вони пов’язані зі статтями, які безпосередньо відносяться до статей
капіталу. У таких випадках поточний чи відстрочений податок на прибуток також визнається у
складі капіталу.
Податок на додану вартість
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ),
крім випадків, коли:
‣ податок на додану вартість, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується
податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартість визнається як частина витрат
на придбання активу або частина видаткової статті;
‣ дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми податку на
додану вартість.
Операційні податки
В Україні існує багато інших податків, які стягуються залежно від діяльності Підприємства. Ці
податки включаються до складу операційних витрат у звіті про сукупні прибутки.
Виплати працівникам
Підприємство здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за ставками, що
діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються
як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.
Підприємство бере участь у державній пенсійній програмі з визначеною виплатою, яка
передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на посадах із шкідливими
та небезпечними для здоров’я умовами праці. Зобов’язання по визначеним виплатам

розраховуються щорічно з використанням методу «прогнозної умовної одиниці». Поточна сума
зобов’язання по пенсійному плану з визначеною виплатою визначається шляхом дисконтування
розрахункового майбутнього витрачання грошових коштів з урахуванням ринкової доходності
по державним облігаціям, строки погашення яких приблизно відповідають терміну відповідних
пенсійних зобов’язань у функціональній валюті. За відсутності зазначених даних по облігаціям
Підприємство розраховує ставку дисконту шляхом екстраполяції поточних ринкових ставок.
Актуарні прибутки або збитки, що виникли за рахунок минулих коригувань і змін в актуарних
припущеннях відображаються у складі прибутку/збитку, якщо вартість такого прибутку/збитку
перевищує 10% вартості активів плану або 10% від вартості зобов’язань по плану з визначеною
виплатою.
Резерви
Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому Підприємство має юридичні або
добровільно взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності
буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму
зобов’язання можна достовірно визначити. Якщо Підприємство планує одержати відшкодування
деякої частини або всіх резервів, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому
випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву,
відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив вартості
грошей у часі є суттєвим, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка
відображає, коли це доцільно, ризики, характерні для конкретного зобов’язання. Якщо
застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як фінансові витрати.
Визнання та оцінка доходів
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Підприємство отримає економічні
вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою
вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок і
податків з продажу. Сума доходу не вважається достовірно визначеною до того моменту, поки
не врегульовані всі умовні зобов’язання, пов’язані з реалізацією. Доходи, головним чином,
являють собою:
продаж готової продукції – виручка від реалізації продукції та товарів визнається в момент
передачі ризиків і вигід від володіння товарами, ціни визначаються на підставі затверджених
прейскурантів та відповідних договорів (специфікацій до них);
продаж послуг – доходи отримані від надання послуг (виконання робіт), Підприємство визнає
в періоді їх надання (здійснення).
Визнання витрат
Здійснюється по методу нарахування. Собівартість реалізованої продукції включає витрати на
оплату праці, матеріальні витрати, амортизацію основних засобів, інші виробничі витрати.
Адміністративні витрати та витрати та реалізацію (збут) відображаються за методом
класифікації витрат за функціональним призначенням, та включають витрати на амортизацію та
витрати на виплати працівникам, витрати на операційні податки, інші витрати.
Фінансові витрати включають витрати на позики, процентні витрати по пенсійним
зобов’язанням. Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або
виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його
підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної
вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному
періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших
витрат, понесених у зв’язку з залученням позикових коштів.

Умовні активи і зобов’язання
Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження
економічних вигід є ймовірним.
Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує
ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому
сума таких зобов’язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов’язання
підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою
економічні вигоди, є малоймовірною.
Події після звітної дати
Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан Підприємства
на звітну дату (коригуючи події), відображаються у Фінансовій звітності. Події, що відбулися
після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової
звітності, якщо вони є суттєвими.

5. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ
Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні
професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш
істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають
правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній
основі.
Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення щодо
майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які
мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості
активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.
(а)

Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від
професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами.
При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови
очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть
експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті
привести до коригування майбутніх норм амортизації.
(в)

Відстрочені податкові активи

Податковий кодекс України, а саме розділ його III, який втупив в дію з 01.04.2011 року,
суттєво змінив податкові закони і ставки оподаткування. Суми і терміни сторнування
тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень керівництва Товариства на
підставі оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів.
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій
мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде
реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного
судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі
очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього
податкового планування.

6. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
Пов’язані особи ПАТ «УКБМ» - акціонери, котрі мають контрольний пакет акцій – Компанія
ТОВ «Євразійська нерудна компанія» (ТОВ «ЭНК»), Російська Федерація (51%), Рем Юніверсал
Лімітед (RAM UNIVERSAL LIMITED), Британські Віргінські о-ви (48,978%). Товариство
продає готову продукцію Компанії ТОВ «ЄНК» (РФ) на експорт.
Концентрація балансів з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2012 року та операцій за
2012 рік:
(у тисячах гривень)
Операції Підприємства з
пов’язаними сторонами у
2012 році

Компанії під спільним
контролем
Акціонери, котрі мають
контрольний пакет акцій
(ТОВ «ЄНК»)
Керівництво Підприємства та
інші пов’язані фізичні особи

Доходи
(реалізація
товарів,
робіт
послуг)
-

Придбання
Поточні
основних
зобов'язання
засобів
(в т. ч. по
нематеріальних
авансам
активів, ТМЦ
отриманим
-

Торгова та інша
дебіторська
заборгованість

-

2.297

-

-

2

-

-

-

-

Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами на кінець року є незабезпеченими та
безпроцентними і погашаються грошовими коштами. Підприємство, станом на звітну дату не
надавало і не одержувало від пов’язаних сторін жодних фінансових гарантій.
Підприємство не відображало зменшення корисності дебіторської заборгованості стосовно сум
заборгованості від пов’язаних сторін. У 2012 р. Підприємство реалізувало компанії ТОВ
«Євразійська нерудна компанія», резидент Російської Федерації, що є власником 51% акцій
Товариства, щебеневу продукцію за експортним контрактом на загальну суму 2.297 тис. грн. на
умовах передплати, за контрактними цінами, що відповідають рівню звичайної ринкової ціни.
Суми операцій з пов’язаними сторонами відображені у звітності відповідно до умов укладених
договорів (контрактів). Винагороди посадовим особам Підприємства у звітному році пов’язані із
відносинами трудового найму та передбачені колективним договором.
7. ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Доходи визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: Підприємство передало
покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією; Підприємство більше
не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не
контролює продану продукцію; сума доходів може бути достовірно визначена; існує висока
вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; понесені або очікувані
витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені, відповідно до МСБО 18
«Дохід».
Найбільша питома вага у доходах Підприємства - доходи від реалізації готової продукції
(товарів, робіт, послуг), за 2012 рік чистий доход 93.702 тис. грн., в тому числі експорт – 38.215
тис. грн. (40,8%), внутрішній ринок – 55.487 тис .грн. (59,2%). Але валовий прибуток від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на експорт складає 11.392 тис. грн. (62,9%), що

обумовлено ринковою можливістю застосування більшої ціни продажу, вигодами податкових
наслідків.
У 2012 році Підприємство отримало:
інші операційні доходи – 36.211 тис. грн. в тому числі:
дохід від реалізації інших основних засобів – 485 тис. грн.;
дохід від реалізації іноземної валюти – 34.507 тис. грн.;
дохід від операційної курсової різниці – 461 тис. грн.;
одержані (за рішенням суду) штрафи, пені, неустойки – 53 тис. грн.;
відновлення раніше списаних активів – 674 тис. грн.;
дохід від списання кредиторської заборгованості – 30 тис. грн.;
інший операційний доход (оприбуткування запасів) – 1 тис. грн.
інші фінансові доходи – 56 тис. грн. (дохід по облігаціям – 17 тис. грн., відсотки за депозитним
рахунком – 39 тис. грн.);
Разом доходи: 129.969 тис. грн.
Відображення витрат Підприємства здійснюється по методу класифікації витрат за
функціональним призначенням. Додаткова інформація про характер витрат (включаючи дані
про витрати на амортизацію, матеріальні витрати та виплати працівникам) наведено у розділі ІІ
Звіту про фінансові результати.
Витрати ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» у 2012 році складають – 127.259
тис. грн., у тому числі:
собівартість реалізованої продукції (послуг) – 75.595 тис. грн.;
адміністративні витрати – 3.050 тис. грн.;
витрати на збут – 8.781 тис. грн.;
інші операційні витрати – 37.043 тис. грн., в тому числі:
собівартість реалізованої іноземної валюти – 34.359 тис. грн.;
собівартість реалізованих основних засобів – 415 тис. грн.;
безнадійні ту сумнівні борги – 59 тис. грн.;
втрати від операційної курсової різниці – 534 тис. грн.;
інші витрати поточної операційної діяльності – 1.676 тис. грн.
інші витрати – 1.492 тис. грн., в тому числі:
уцінка основних засобів – 1.488 тис. грн.,
витрати від списання основних засобів – 4 тис. грн.;
витрати з податку на прибуток - 1.298 тис. грн.
Підприємством розраховано суму відстроченого податку на прибуток на 31 грудня 2012 за
ставкою податку на прибуток, що діяла у 2012 році – 21%. Перерахунок ВПЗ за ставками,
передбаченими Податковим кодексом, що будуть діяти, коли відстрочені податкові активи та
зобов’язання, як очікується, будуть використані, у 2012 році не здійснювався.
Складові витрат із податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2012, були такими:
поточний податок на прибуток – 1.722 тис. грн.,
відстрочений податок на прибуток, пов’язаний із виникненням і сторнуванням тимчасових
різниць – (424) тис. грн.
Природа тимчасових різниць є такою: основні засоби та нематеріальні активи – різниці в
методах нарахування зносу і амортизації та методах оцінки строку корисного використання, що
залишився, різниці в принципах капіталізації; запаси - різниці в методах оцінки запасів і
періодах визнання; отримані аванси, передоплати і відстрочені витрати, виплати працівникам,
торгова та інша кредиторська заборгованість, резерви, податки до сплати, крім податку на

прибуток – різниці в періодах визнання; торгова та інша дебіторська заборгованість, інші
оборотні фінансові активи та інші поточні зобов’язання – різниці у принципах оцінки та
визнання.
8. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
З метою приведення у відповідність даних фінансової звітності до вимог МСФЗ Підприємством
здійснені нижче приведені коригування за статтями необоротних активів.
(у тисячах гривень)
Зміст коригуючого запису при переході на МСФЗ
Вплив на Фінансову звітність та
облікові дані сформовані за
П(С)БО
2011 рік
2012 рік
Списання нематеріальних активів, які не відповідають
( 46 )
( - )
критеріям визначення активу
Визнання зменшення корисності нематеріальних активів
( - )
( - )
Виключення зі складу активів незавершених капітальних
( 620 )
інвестицій, які не відповідають визначенню активу
Переоцінка, зменшення корисності незавершених
(661)
(661)
капітальних інвестицій
Переоцінка основних засобів
10.936
Сумарні зміни нарахування зносу (коригування
(673)
амортизації за ПСБО та нарахування за МСФЗ)
Рекласифікація запасів (запасні частини) у окрему групу
163
1.343
основних засобів (змінне обладнання)
Виключення зі складу активів основних засобів, вартість
(- )
(- )
яких нижче критерію суттєвості та таких, що не
відповідають визначенню активу
Відображення резерву на горнотехнічну рекультивацію
Виключення зі складу активів довгострокових
( - )
( - )
фінансових інвестицій, що не відповідають критеріям
визнання
Розраховані відстрочені податкові активи
906
Разом, необоротні активи
(258)
10.945
Вартість необоротних активів відображена у фінансовій звітності Підприємства з урахуванням
вказаних трансформаційних проведень.
Нематеріальні активи
Станом на дату балансу (31.12.2012 р.) відсутні.
Протягом періоду, що перевіряється, списані нематеріальні активи (технічна документація,
дозвільні документи на виконання робіт підвищеної безпеки) по закінченню строку
використання.
У відповідності до МСФЗ на дату першого застосування (01.01.2011) Підприємством
відображено у Фінансовій звітності списання нематеріальних активів, які не відповідають
визначенню активу, в сумі 46 тис. грн.

Незавершені капітальні інвестиції
Незавершені капітальні інвестиції на 31.12.2012 р. складають 150 тис. грн., до вказаної статті
включена вартість незакінчених робіт по газифікації підприємства. Вказані вкладення оцінені за
первісною вартістю (711 тис. грн.) за вирахуванням збитків від знецінення. Капітальні
вкладення за 2012 рік склали 5.253 тис. грн.
Стаття представлена з урахуванням коригуючого запису, здійсненого під час трансформації, а
саме – переоцінка об’єктів НКІ шляхом зменшення їх балансової вартості на збиток від
знецінення, що розрахований в сумі 611 тис. грн.
Основні засоби
Станом на 31 грудня основні засоби Товариства були представлені наступним чином:
Будинки, Машин Транспо Інструмен Капіталь
споруди
и та
ртні
ти,
ні вузли
та
обладна засоби прилади, та
передава
ння
інвентар запчасти
льні
ни
пристрої

Всього

Первісна
вартість
станом на
початок
звітного
року

20945

16935

4797

349

163

43189

Придбано
основних
засобів

6

366

380

125

1180

2057

Капітальні
ремонти та
поліпшення

135

2286

775

-

-

3196

Дооцінка
вартості

3732

6569

2123

-

-

12424

Уцінка
вартості

(278)

(462)

(748)

-

-

(1488)

Вибуло

-

(1121)

(428)

(4)

-

(1553)

Первісна
вартість
станом на
кінець
звітного
періоду

24540

24573

6899

470

1343

57825

Накопичена 17678
амортизація
станом на
початок
звітного
року

11517

3471

334

-

33000

Амортизацій 483
ні
нарахування
за звітний
період

1180

979

65

673

3380

Вибуло

(231)

(43)

-

-

(1134)

Амортизація 18161
станом на
кінець
звітного
періоду

11837

4219

356

673

35246

Балансова
вартість
станом на
кінець
звітного
періоду

12736

2680

114

670

22579

(860)

6379

Станом на 31 грудня 2012 року основні засоби, призначені до продажу відсутні.
Основні засоби, що належать Підприємству на праві власності відображені в Фінансовій
звітності за переоціненою балансовою вартістю, що визначена відповідно до МСФЗ, переоцінка
відображена у Фінансовій звітності станом на 31.12.2012.
Підприємство залучило Житомирську торгово-промислову палату (незалежного оцінювача,
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №11698/11 від 15.04.2011 р., виданий ФДМУ), для
проведення оцінки своїх основних засобів. Результати оцінки представлені у Звіті про
незалежну оцінку основних засобів ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» №4985
від 30.11.2012. Метою оцінки було визначення ринкової вартості об’єктів оцінки. Функція
оцінки – переоцінка основних фондів для цілей бухгалтерського обліку. Розрахунок вартості
об’єктів нерухомості був зроблений витратним та дохідним підходами, обладнання та
транспортних засобів – ринковим підходом.
Під час трансформації Фінансової звітності до вимог МСФЗ:
відображено дооцінку окремих об’єктів основних засобів в сумі 12.424 тис. грн.,
відображено уцінку окремих об’єктів основних засобів в сумі 1.488 тис. грн.,
рекласифіковано запаси (запасні частини) у окрему групу основних засобів (змінне обладнання,
капітальні вузли та запчастини) - 1.343 тис. грн.,
нараховано амортизацію за групою основних засобів «капітальні вузли та запчастини» - 673 тис.
грн.
Основні засоби належать Підприємству на правах власності.
Амортизація нарахована прямолінійним методом виходячи зі встановленого строку корисного
використання об’єктів. Зміна методу визначення амортизації відсутня. Накопичена амортизація
становить 61% первісної вартості основних засобів.
Основні засоби, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права
власності та передані у заставу у ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» станом на
31.12.2012 р. відсутні.
Підприємство, крім власних використовує орендовані основні засоби.
Підприємство орендує наступні земельні ділянки державної власності несільськогосподарського
призначення:

- в кількості 12,2232 га на території Білківської сільської ради Коростенського району
Житомирської області, орендодавець Коростенська районна державна адміністрація, договір
оренди земельної ділянки від 01.10.2007, укладений на 30 років;
- 133,9568 га на території Бондарівської сільської ради Коростенського району Житомирської
області, орендодавець - Коростенська районна державна адміністрація, договір оренди земельної
ділянки від 01.10.2007, укладений строком на 30 років.
Власної (викупленої) земельної ділянки Підприємство не має.
З метою рівномірного розподілу витрат на рекультивацію земель, використаних для видобутку
граніту, Підприємство повинно визнавати зобов’язання на виведення активів із експлуатації по
оціночній справедливій вартості. Але розрахункова сума такого зобов’язання з відновлення
земельних ділянок гранітного родовища «Боброва гора» ( кар'єру) не визначено через складність
відповідних розрахунків та необхідності залучення для цього профільних спеціалістів.
Довгострокові фінансові інвестиції
Обліковуються фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, за
справедливою ринковою вартістю 96 тис. грн. До їх складу відносяться довгострокові облігації
внутрішньої державної позики, випущені Міністерством фінансів України та одержані
Підприємством в рахунок погашення сум податку на додану вартість, що підлягав
відшкодуванню з бюджету.
Протягом звітного 2012 року Підприємством отриманий
фінансовий дохід по облігаціям в сумі 17 тис. грн.
Інші необоротні активи
Об’єкти інвестиційної нерухомості, довгострокові біологічні активи, довгострокова дебіторська
заборгованість, яка не буде повернута у найближчі 12 місяців, та інші необоротні активи у
Підприємства станом на 31.12.2012 відсутні.
Підприємством, відповідно до положень облікової політики розраховано відстрочені податкові
активи на 01.01.12 в сумі – 906 тис. грн., на 31.12.12 розраховано відстрочені податкові
зобов’язання.
9. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
Запаси Товариства були представлені наступним чином:
Запаси
Сировина і матеріали
Паливо
Запасні частини
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Всього

31 грудня 2012 року
482
568
1024
1098
1915
5
5092

Запаси оцінені за собівартістю, що є найменшою оцінкою у порівнянні до оцінки за чистою
вартістю реалізації.

Вартість запасів відображена у Фінансовій звітності з урахуванням коригуючих записів,
здійснених під час трансформації на дату першого застосування МСФЗ та у 2012 році.
(у тисячах гривень)
Зміст коригуючого запису при переході на МСФЗ

Формування резерву знецінення запасів, визнання збитків
від списання неліквідних запасів
Рекласифікація запасів в основні засоби
Виключення зі складу активів МШП, що знаходяться в
експлуатації
Разом, запаси

Вплив на Фінансову звітність та
облікові дані сформовані за
П(С)БО
2011 рік
2012 рік
( 298 )
( 297 )
( 163 )
( - )

( 1.343 )
( - )

( 461 )

( 1.640 )

Торгова та інша дебіторська заборгованість
Станом на звітну дату справедлива вартість фінансової дебіторської заборгованості
Підприємства, у суттєвих сумах відповідає її балансовій вартості.
При переході на МСФЗ Підприємством здійснено трансформаційні проведення:
(у тисячах гривень)
Зміст коригуючого запису при переході на МСФЗ
Вплив на Фінансову звітність та
облікові дані сформовані за
П(С)БО
2011 рік
2012 рік
Рекласифікація заборгованості
( - )
( - )
Відображення резерву знецінення дебіторської
( 23 )
( 23 )
заборгованості від основної діяльності
Формування резерву за авансами виданими, іншою
( 22 )
дебіторською заборгованістю
До складу дебіторської заборгованості, яка відображена в балансі відноситься:
дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) – 2.160 тис. грн. (за виключенням
резерву знецінення – 90 тис. грн.), в тому числі заборгованість іноземних покупців – 1.495 тис.
грн. (69%) або 5.679.628 руб. РФ;
з бюджетом – 658 тис. грн. (ПДВ до відшкодування - 656 тис. грн., переплата за торговий
патент – 2 тис. грн.);
за виданими авансами – 996 тис. грн. (за виключенням резерву знецінення – 22 тис. грн.), аванси
іноземним постачальникам на дату балансу відсутні;
інша поточна дебіторська заборгованість - 193 тис. грн. (за вирахуванням резерву знецінення –
1 тис. грн.);
Разом дебіторська заборгованість складає 4.007 тис. грн.
Резерви знецінення нараховані на індивідуальній основі, Підприємство не забезпечує
дебіторську заборгованість заставою.
За строками непогашення дебіторська заборгованість на 31.12.2012 розподілена наступним
чином:

Вид заборгованості

Поточна (за До
умовами
днів
договору),
виникла в
12.2012
Торгова заборгованість за 2.099
38
продукцію і послуги
Аванси видані
996
3
Інші поточна дебіторська 192
1
заборгованість

90 Від 90 – до Від 180 – до 365 днів
180 днів

29

10

-

16
-

На 31 грудня 2011 і 2012 рр. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та
погашається в ході звичайної господарської діяльності Підприємства.
У 2012 р. збитки на формування резерву у сумі 59 тис. грн. були визнані у складі інших
операційних витрат; за рахунок резерву списана безнадійна заборгованість в сумі 53 тис. грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти Підприємства не прострочені та не знецінені.
Грошові кошти Підприємства станом на 31.12.2012 – 2.134 тис. грн.:
в національній валюті – 1.379 тис. грн.;
у тому числі в касі – 1 тис. грн.;
в іноземній валюті – 755 тис. грн.(еквівалент 2.453.506 руб. РФ та 13.664 доларів США).
Грошові кошти, користування якими обмежено, на Підприємстві відсутні.
Перехід від національних П(С)БО до МСФЗ не вплинув на Звіт про рух грошових коштів.
Інформація про надходження та витрачання грошових коштів відображена у Звіті про рух
грошових коштів.
Інші оборотні активи
Станом на 31.12.2012 року складають 183 тис. грн., до яких включено попередньо враховані
суми податкових зобов’язань з ПДВ та тимчасово не враховані суми податкового кредиту з ПДВ
у розрахунках з бюджетом (сума наведена за вирахуванням неліквідних активів в сумі 118 тис.
грн., що виключені зі складу активів в результаті трансформаційних перерахунків).
Витрати майбутніх періодів - 0 тис. грн.
На звітну дату відсутні, оскільки за вимогами МСФЗ визнані витратами.
10. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Власний капітал Підприємства складається зі статутного капіталу (акціонерний капітал),
резервного капіталу, нерозподіленого прибутку.
Акціонерний (статутний) капітал
На 31 грудня 2012 р. затверджений (заявлений) і повністю сплачений статутний капітал
становить 3.603.694 грн. та розподілений на 14.414.776 простих акцій номінальною вартістю
0,25 грн кожна. Балансова вартість статутного капіталу не відрізняється від розміру статутного
капіталу, оцінюваного за номінальною вартістю, і складає 3.604 тис. грн.
Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна
України по Житомирській області.

Публічне акціонерне товариство “Ушицький комбінат будівельних матеріалів” засновано
відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по
Житомирській області №59-ВАТ від “25” червня 1999 року шляхом перетворення державного
підприємства “Ушицький комбінат будівельних матеріалів” у відкрите акціонерне товариство
згідно з Законом України “Про приватизацію державного майна” від 19.02.1997р. №89/97-ВР,
наказів Фонду державного майна України від 26.01.1999р. №3140 «Про затвердження Переліку
об’єктів груп Б, В, Г та А, які підлягають приватизації шляхом продажу акцій акціонерних
товариств в 1999 році» та від 02.03.1999 №382 “Про організацію робіт з підготовки об’єктів груп
А (акціонування), Б, В, Г до продажу в 1999 році». Статутний фонд товариства формувався в
процесі приватизації державного підприємства як вартість цілісного майнового комплексу на
підставі акту оцінки.
Станом на 31 грудня 2012 року найбільшою часткою акцій ПАТ „Ушицький комбінат
будівельних матеріалів” володіють компанії - нерезиденти України: Рем Юніверсал Лімітед
(RAM UNIVERSAL LIMITED), Британські Віргінські о-ви – 7.060.068 акцій або 48,978%; ТОВ
«ЄНК», Російська Федерація – 7.351.536 акцій або 51%.
Резервний капітал
На 31.12.2012 складає 656 тис. грн.
Нараховувався відповідно до Статуту Підприємства та рішень Загальних зборів акціонерів.
У 2012 році здійснювалось відрахування до резервного капіталу в сумі 51 тис. грн., у
відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів щодо розподілу прибутку товариства за
2011 рік (протокол №1 від 19.04.2012 року). Використання коштів резервного фонду не
відбувалось.
Інший додатковий капітал
На 31.12.2012 складає 18.257 тис. грн., який сформований:
дооцінка основи засобів до справедливої вартості у 2012 році – 12.424 тис. грн.,
відображення за рахунок дооцінки тимчасової різниці у складі відстрочених податкових
зобов’язань – (2.609) тис. грн.,
створений за рішенням акціонерів Фонд відтворення необоротних активів – 8.442 тис. грн.
В ході проведення трансформації, на дату першого застосування МСФЗ (на 01.01.2011),
Підприємством здійснено переведення суми дооцінки, не пов'язаної із переоцінкою до
справедливої вартості, яка обліковувалась у звітності складеної за П(С)БО за статтею «Інший
додатковий капітал», до складу нерозподіленого прибутку в сумі 3.639 тис. грн.
Нерозподілений прибуток
На 31.12.2012 року складає 4.812 тис. грн., який сформований:
за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років в сумі 2.102 тис. грн;
прибутку отриманого Підприємством у звітному році в сумі 2.710 тис. грн.
Прибуток попереднього 2011 році, що був розрахований за П(С)БО, в сумі 1.019 тис. грн.
розподілено у 2012 році наступним чином:
- 5% (51 тис. грн.) – спрямовано у резервний капітал,
- 95% (968 тис. грн.) – на виплату дивідендів акціонерам товариства. Дивіденди виплачені
своєчасно та в повному обсязі, заборгованість перед акціонерами на 31.12.2012 відсутня.

11. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Підприємство не хеджує свої зобов’язання в іноземній валюті та ризики зміни відсоткової
ставки. Станом на звітну дату справедлива вартість зобов’язань у суттєвих аспектах відповідає
їх балансовій вартості.

Довгострокові зобов’язання
У складі довгострокових зобов’язань Підприємства відображено відстрочений податок на
прибуток – 1.279 тис. грн. (за діючою ставкою у 2012 році - 21%).
Оцінка відстрочених податкових зобов'язань (ВПЗ) відображає податкові наслідки намірів
Підприємства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення
балансової вартості активів та зобов'язань. Вказана сума ВПЗ сформована: за рахунок власного
капіталу (через відображення дооцінки основних засобів у складі резерву дооцінки) в сумі 2.609
тис. грн., зниження відстрочених податкових активів – (906) тис. грн., витрат з податку на
прибуток у складі фінансового результату звітного 2012 року – (424) тис. грн.
Забезпечення
З метою виконання положень облікової політики та вимог П(С)БО та МСФЗ, Підприємством
визнано резерви на 31.12.2012 (з урахуванням трансформаційних коригувань, що наведені
нижче у таблиці):
резерв невикористаних відпусток – 1.467 тис. грн.;
пенсійні зобов’язання – 0 тис. грн.;
резерв на рекультивацію земель та кар’єру – 0 тис. грн.;
резерв на відновлення (ремонт) обладнання – 1.041 тис. грн.
резерв сумнівних боргів по торгівельній заборгованості – 90 тис. грн.
Суми донарахувань резервів при трансформації звітності склали:
(у тисячах гривень)
Зміст коригуючого запису при переході на МСФЗ
Вплив на Фінансову звітність та
облікові дані сформовані за
П(С)БО
2011 рік
2012 рік
Забезпечення на виплату відпусток працівникам
534
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне
забезпечення
Забезпечення наступних витрат на ремонт (відновлення)
основних засобів (земель)
Резерв знецінення торгівельної дебіторської
23
23
заборгованості
Резерв знецінення заборгованості за наданими авансами
22
та іншою дебіторською заборгованість
Підприємство визнало поточні зобов'язання (юридичні/конструктивні), що виникли в результаті
минулих подій, для погашення яких, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють
економічні вигоди, і при цьому здійснено достовірну оцінку зобов'язаннь.
Через складність розрахунку та необхідність залучення фахових спеціалістів, актуарні
розрахунки резервів на пенсійне забезпечення, горнотехнічну рекультивацію земельних ділянок
не здійснені, відповідно, в обліку та звітності вказані резерви станом на 31.12.2012 відсутні.
Короткострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» представлені:
короткострокові кредити банків – 0 тис. грн. (кредитів та позик Підприємство у 2012 році не
отримувало, заборгованості за позиками, відсотками відсутні),
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 705 тис. грн., в тому числі перед
іноземними постачальниками – 150 тис. грн. або 568.120 руб.РФ;

з одержаних авансів - 377 тис. грн., в тому числі аванси іноземних покупців – 49 тис. грн. або
177.180 руб.РФ та 241,31 дол.США;
з бюджетом – 1.461 тис. грн.;
зі страхування - 199 тис. грн.;
з оплати праці - 338 тис. грн.;
інші поточні зобов’язання - 45 тис. грн.;
Разом поточні зобов’язання: 3.125 тис. грн.
Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по соціальному страхуванню на
дату балансу відсутня. Заборгованість по розрахункам з бюджетом, що підлягає сплаті на
31.12.2012 року, оплачена у 1-му кварталі 2012 року своєчасно та в повному обсязі.
Заборгованість з оплати праці, пов’язана з несвоєчасною виплатою - відсутня, залишок за
розрахунками з оплати праці, представлений у фінансовій звітності за 2012 рік – поточна
заборгованість за другу половину грудня місяця 2012 року.
Заробітна плата нараховується відповідно до чинного законодавства України, на підставі
належним чином оформлених внутрішніх документів Підприємства: Колективного договору
(затвердженого зборами трудового колективу 02.09.2011, протокол №1, повідомна реєстрація за
№ 22 від 21.05.2012 проведена Управлінням праці та соціального захисту населення
Коростенської райдержадміністрації), затверджених штатних розкладів, табелів обліку робочого
часу, наказів керівника про нарахування інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Терміни виплати заробітної плати протягом 2012 року не порушувались. Заробітна плата
виплачувалась своєчасно та в повному обсязі
Підприємством у періоді, що підлягає перевірці, визнано доходом прострочену кредиторську
заборгованість в сумі 30 тис. грн.
12. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів
продукції Товариства в Україні та на експорт.
(у тисячах гривень)
Україна
Експорт
2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р.
Реалізація продукції
55.615 55.487 16.502 38.215
(послуг)
Собівартість реалізованої
(50.292 (48.772 (11.926 (26.823
продукції
)
)
)
)
Валовий прибуток
5.323
6.715
4.576
11.392
Витрати на збут
(3.243) (3.256) (2.788) ( 5.525)
Торгова дебіторська
1.291
755
312
1.495
заборгованість
Аванси одержані
721
328
132
49

надається в розрізі збуту

2011 р.
72.117

Разом
2012 р.
93.702

(62.218)

(75.595)

9.899
(6.031)
1.603

18.107
(8.781)
2.250

853

377

До сегментних доходів відносяться доходи від реалізації продукції, до сегментних витрат —
собівартість реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають
дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання включають аванси,
одержані від покупців продукції. Інші активи, зобов'язання, доходи і витрати, а також податок
на прибуток контролюються Товариством в цілому.

13. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операційне середовище
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не
обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції
та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом
платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від
політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а
також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в
умовах більш розвинених ринків.
Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової
економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту,
нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та
посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що
вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності
українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел
капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу
Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно
впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно
негативного впливу не може бути достовірно оцінений.
Оподаткування
У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи
приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим регіональне і загальнодержавне
податкове законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки їх
непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних
актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх
податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати
податкової звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також
штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство вважає, що воно
відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика
кількість податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість
спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані.
В березні місяці 2013 року органами Коростенської ДПС проведено позапланову виїзну
документальну перевірку ПАТ «УКБМ» з питань дотримання з вимог податкового, валютного
та іншого законодавства за період з 01.07.2011 по 31.12.2012рр. За результатами перевірки
органом податкової служби складено Акт № 284/22-01/00110177 від 19.03.2012р., донараховано
податку на додану вартість в сумі 34 тис. грн., податку на прибуток в сумі 142 тис. грн.
Підприємство погодилась із висновками акту перевірки, донараховані податки та відповідні
санкції були сплачені своєчасно, по закінченню перевірки. Суми не є суттєвими для Фінансової
звітності Підприємства, тому коригування звітності за 2012 рік, за наслідками вказаної події, що
відбулася після дати балансу, не проводиться.
Юридичні питання
В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до нього не
висуваються інші претензії.

14. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності
підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок
оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно
переглядає структуру свого капіталу.
15. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після 31 грудня 2012 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не
відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.
16. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ця попередня фінансова звітність за 2012 рік, була затверджена до надання Зборам
Акціонерів виконавчим органом - генеральним директором Товариства 9 лютого 2013 року.

Генеральний директор
ПАТ «УКБМ»

___________________ (Гопанчук А.П.)
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Головний бухгалтер

___________________ (Желізко М.І.)

