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

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

Голова
правлiння

Свiдерський Iгор Степанович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський кар'єр"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00292623

4. Місцезнаходження
емітента

47372 Тернопiльська область Збаразький район с.Максимiвка вул.
Стара Максимiвка, буд. 29

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(0352) 24-23-34 (0352) 24-32-71

6. Електронна поштова
tk-llv@dubnoinvest.com
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

28.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

79 "Бюлетень. Цiннi папери України"

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://karyer.limeindustry.in.ua/no
vosti
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2016
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

X

включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки Вiдомостi вiдсутнi по причинi: . Протягом звiтного року товариство не брало участi у свореннi
юридичних осiб -п.3. Посади корпоративного секретаря в товариствi немає -п.4. Iнформацiя про рейтингове
агенство не надається у зв'язку iз тим, що рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв емiтента не проводилась,
через те, що пiдприємство не має державної частки, не є монополiстом, не має стратегiчного значення - п.5.
Iнформацiя про дивiденди не подається у зв'язку iз тим, що дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди не
нараховувались та не сплачувались -п.10. Iнформацiя про облiгацiї не надається, через те , що облiгацiї не
випускались -п.12-2. Iншi цiннi папери не випускались -п.12-3. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня,
похiднi цiннi папери товариством не випускалися -12-4. Викуп власних акцiй не здiйснювався -п.12-5. Борговi
цiннi папери не випускалися -п.15. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери,
що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї- п.16.
Iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускалися -п.18. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття
не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй -п.19. Iнформацiя про наявнiсть
прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що
пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй -п.20. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не
заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв -п.21. Iнформацiя щодо реєстру
iпотечних активiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв -п.22. Основнi
вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами
ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН не заповнюється тому, що пiдприємство не
випускало сертифiкатiв ФОН п.23,24,25,26,27. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надається, оскiльки
товариство є публiчним акцiонерним товариством -п.28. Рiчна фiнансова звiтнiсть складалася вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку- п.30. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється тому, що
пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi
-п.32.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Тернопільський
кар'єр"

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

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

28.01.1995

4. Територія (область)

Тернопiльська область

5. Статутний капітал (грн.)

1482505.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
160

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

ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДIВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГIПСУ,
КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ"

08.12"

ДОБУВАННЯ ПIСКУ, ГРАВIЮ, ГЛИН I КАОЛIНУ"

49.39"

IНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. I. У."

10. Органи управління
підприємства

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнена в зв'язку з тим, що
емiтент- акцiонерне товариство.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

РОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" в м.Рiвне

2) МФО банку

333227

3) Поточний рахунок

260028181

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

д/н

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

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

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Галущинецьке родовище вапнякiв.
Видобування вапнякiв.

363

18.10.1995

Державна служба геологiї та надр України

27.11.2033

Опис
Максимiвське родовище вапнякiв.
Видобування вапнякiв.
Опис
Скала-Подiльське родовище вапнякiв.
Видобування вапнякiв.
Опис
Старо-Збаразьке родовище вапнякiв.
Видобування вапнякiв.
Опис
Черниховецьке родовище пiскiв.
Видобування пiску.
Опис
Чистилiвське родовище пiскiв.Видобування
пiску.
Опис

Товариство має намiр продовжити термiн дiї даної лiцензiї.
367

19.10.1995

Державна служба геологiї та надр України

27.11.2033

Товариство має намiр продовжити термiн дiї даної лiцензiї.
365

18.10.1995

Державна служба геологiї та надр України

27.11.2033

Товариство має намiр продовжити термiн дiї даної лiцензiї.
361

18.10.1995

Державна служба геологiї та надр України.

27.11.2033

Товариство має намiр продовжити термiн дiї даної лiцензiї.
364

18.10.1995

Державна служба геологiї та надр України

06.12.2033

Товариство має намiр продовжити термiн дiї даної лiцензiї.
362

18.10.1995

Державна служба геологiї та надр України.

Товариство має намiр продовжити термiн дiї даної лiцензiї.

06.12.2033

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Державна корпорацiя "Укрбудматерiали"

32798982

04053 м. Київ д/н м.Київ Артема, 73

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.000000000000

Усього

0.000000000000

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

Голова правлiння
1) посада
Свiдерський Iгор Степанович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
МС 448844 19.11.1998 Тернопiльським МВ УМВС України
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
вТернопiльськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1960
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
35
6) стаж роботи (років)**
Голова правлiння ПАТ "Тернопiльський кар'єр"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Рiшенням Наглядової ради Товариства 25.04.2014 р. обрано Головою правлiння Свiдерського Iгора
Степановича. Повноваження та обов'язки голови правлiння визначаються Статутом. Голова правлiння
керує роботою правлiння, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, органiзовує виконання
рiшень загальних зборiв акцiонерiв, без довiреностi представляє iнтереси Товариства. Iнших винагород,
крiм заробiтної плати не одержував.Попереднi посади,якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв Голова правлiння ПАТ "Тернопiльський кар'єр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний стаж роботи - 35 років. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Змін на посаді протягом
звітного періоду не було.
Член правлiння
1) посада
Лехман Людмила Василiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
МС 533663 18.03.1999 Тернопiльський МВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Тернопiльськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1957
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
40
6) стаж роботи (років)**
Начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ
7) найменування підприємства та
"Тернопiльський кар'єр".
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Рiшенням Наглядової ради Товариства 25.04.2014р. обрано Члена Наглядової ради Лехман
Людмилу Василiвну. Працює начальником планово-економiчного вiддiлу. Повноваження та обов'язки
члена правлiння визначаються Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Член правлiння
приймає участь у засiданнях правлiння, разом з iншими членами правлiння вирiшує питання щодо поточної
дiяльностi Товариства, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. Посад на iнших
пiдприємствах не займає. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена
правлiння не одержувала. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - начальник планово-економічного відділу ПАТ " Тернопiльський кар'єр".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змін на посаді протягом звітного періоду не
було.
Член правлiння
1) посада
Олiйник Євген Петрович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
МС 104051 31.07.1996 Тернопiльський МВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Тернопiльськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1958
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
32
6) стаж роботи (років)**
Головний iнженер ПАТ "Тернопiльський кар'єр".
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Рiшенням Наглядової ради Товариства 25.04.2014 року обрано Члена правлiння Олiйника Євгена
Петровича. Повноваження та обов'язки члена правлiння визначаються Статутом та внутрiшнiми

документами Товариства. Член правлiння приймає участь у засiданнях правлiння, разом з iншими членами
правлiння вирiшує питання щодо поточної дiяльностi Товариства, органiзовує виконання рiшень загальних
зборiв акцiонерiв. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
за виконання обов'язкiв члена правлiння не одержував. Загальний стаж роботи - 32 роки. Попереднi
посади,якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний iнженер ПАТ "Тернопiльський кар'єр".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi члена правлiння протягом
звiтного року не було.
Член Наглядової ради
1) посада
Бороденко Свiтлана Василiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СР 077557 07.05.1996 Дубенський МВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Рiвненськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1956
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
37
6) стаж роботи (років)**
Директор ТзОВ "Монстера Iнвест"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Обрана членом Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р.(Протокол №18 вiд
25.04.2014 р.) Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Наглядову раду
Товариства. Член Наглядової ради разом з iншими членами представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж
проведенням загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть правлiння. Виплата винагороди, у тому
числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж
роботи - 37 рокiв. Попереднi посади,якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор ТзОВ
"Монстера Iнвест" (Рівненська обл., м. Дубно, вул. Галицького Д., 9). Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
Член Наглядової ради
1) посада
Мiстерман Володимир Михайлович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
МС 171132 02.07.1997 Тернопiльський РВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Тернопiльськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1980
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
13
6) стаж роботи (років)**
Юрисконсульт ПАТ "Тернопiльський кар'єр"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Обраний членом Наглядової ради 25.04.2014 р. рiшенням загальних зборiв товариства, працює
юрисконсультом ПАТ "Тернопiльський кар'єр". Повноваження та обов'язки визначаються Статутом,
Положенням про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради разом з iншими членами представляє
iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть правлiння.
Виплата винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не
передбачена. Загальний стаж роботи -13 рокiв в т.ч. керiвної-2 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Змін на посаді протягом звітного періоду
не було.
Голова Наглядової ради
1) посада
Кубик Марiя Михайлiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
НВ 189527 05.09.2002 Хмельницьким МВ УМВС України у
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Хмельницькiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1961
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
35
6) стаж роботи (років)**
Заступник Голови правлiння ПАТ "Тернопiльський кар'єр"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014р. (протокол №18) обрано на посаду Голови
Наглядової ради Кубик Марiю Михайлiвну. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом,

Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв у
перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює i регулює
дiяльнiсть правлiння. Виплата винагороди,в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв
голови Наглядової ради не передбачена. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Загальний стаж роботи -35 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступника Голови
правлiння ПАТ "Тернопiльський кар'єр". Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Змін на посаді
протягом звітного періоду не було.
Голова Ревiзiйної комiсiї
1) посада
ПАТ "Надрабудiнвест"
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
35304748
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014 р. (протокол №18) обрано на посаду Голови
Ревiзiйної комiсiї Ремез Наталiю Олександрiвну(паспорт: серiя НА номер 358741 виданий Шепетiвським МВ
УМВС Хмельницької областi 03.12.1997р.). Акцiями емiтента не володiє, є представником власникаюридичної особи ПАТ "Надрабудiнвест", частка якого в Статутному капiталi емiтента-99,82% (5919412
шт.акцiй).Працює фiнансовим директором ТзОВ "Монстера Iнвест" (Рівненська обл., м. Дубно, вул.
Галицького Д., 9). Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї,разом з iншими її членами, здiйснює контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю правлiння акцiонерного товариства.Виплата винагороди за виконання
обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї не передбачена.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Змін на посаді протягом звітного періоду не було.
Член Наглядової ради - Головний бухгалтер
1) посада
Сум Iрина Євгенiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
МС 001882 05.10.1995 Тернопiльським РВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Тернопiльськiй обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1974
4) рік народження**
вища
5) освіта**
18
6) стаж роботи (років)**
Головний бухгалтер ПАТ "Тернопiльський кар'єр"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Обрано членом Наглядової ради Товариства рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25.04.2014року.
Призначено головним бухгалтером ПАТ "Тернопiльський кар'єр" (наказ №72 вiд 16.08.2011р.).
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. Готує фiнансову i
статистичну звiтнiсть, вiдповiдає за платiжну дисциплiну ПАТ. Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Виплата винагороди, в т.ч. в натуральнiй
формi, не передбачена. Загальний стаж роботи -18 рокiв. Попереднi посади,якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер ПАТ "Тернопiльський кар'єр". Змін на посаді протягом звітного
періоду не було.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано

Член Ревiзiйної комiсiї
Никитишин Богдана Олегiвна
МЮ 360538 10.04.2014 Дубенським МВ УМВС України в
Рiвненськiй областi
1986
Вища
8
Головний бухгалтер ТОВ "Укрмiлкiнвест"
25.04.2014 три роки

9) опис Обрана членом Ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014 р. (протокол №18).
Повноваження та обо'язки визначаються Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Член
Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння акцiонерного
товариства. Виплата винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена
Ревiзiйної комiсiї Товариства не передбачена. Загальний стаж роботи - 8 рокiв. Попереднi посади,якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер ТОВ "Укрмiлкiнвест" (Рiвненська обл.,
Рiвненський р-н, с. Бiла Криниця, вул. Садова, 8). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Змін на посаді протягом звітного періоду не було.
Член Ревiзiйної комiсiї
1) посада
Iващук Людмила Олександрiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
НА 981507 03.12.1998 Жовкiвським РВ УМВС України у
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Львiвськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1977
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
21
6) стаж роботи (років)**
Заступник директора з управлiння активами ТзОВ "Монстера
7) найменування підприємства та
Iнвест"
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Обрана членом Ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014 р. (протокол №18).
Обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "Надрабудiнвест" (Рiвненська область, м.Дубно, вул.Данила
Галицького, 9). Акцiями емiтента не володiє. Повноваження та обо'язки визначаються Статутом,
Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю правлiння акцiонерного товариства. Виплата винагороди, у тому числi у
натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї Товариства не передбачена. Загальний
стаж роботи - 21 рік. Попереднi посади,якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - заступник
директора з управлiння активами, головний бухгалтер ТзОВ "Монстера Iнвест". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Змін на посаді протягом звітного періоду не було.
Член Наглядової ради
1) посада
Мiсюк Олег Володимирович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СР 395768 30.04.1998 Млинiвським РВ УМВС України
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1981
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
13
6) стаж роботи (років)**
Начальник комерцiйного вiддiлу ПАТ "Тернопiльський кар'єр"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Обраний членом Наглядової ради 25.04.2014 р. рiшенням загальних зборiв товариства.
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства. Член
Наглядової ради разом з iншими членами представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням
загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть правлiння. Виплата винагороди, в тому числi у
натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи 13 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймав посаду начальника комерцiйного вiддiлу ПАТ "Тернопiльський кар'єр". Посад на iнших
пiдприємствах не обiймає. Змін на посаді протягом звітного періоду не було.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Свiдерський Iгор
Степанович

МС 448844 19.11.1998
Тернопiльським МВ УМВС
України вТернопiльськiй областi

20

0.00033726688

20

0

0

0

Член правлiння

Лехман Людмила
Василiвна

МС 533663 18.03.1999
Тернопiльський МВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Олiйник Євген Петрович

МС 104051 31.07.1996
Тернопiльський МВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

50

0.00084316719

50

0

0

0

Член Наглядової
ради

Бороденко Свiтлана
Василiвна

СР 077557 07.05.1996 Дубенський
МВ УМВС України в Рiвненськiй
областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Мiстерман Володимир
Михайлович

МС 171132 02.07.1997
Тернопiльський РВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

0

0

0

0

0

0

НВ 189527 05.09.2002
Хмельницьким МВ УМВС
України у Хмельницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової
Кубик Марiя Михайлiвна
ради
Голова Ревiзiйної
комiсiї

ПАТ "Надрабудiнвест"

35304748

5919412

99.8210799218

5919412

0

0

0

Член Наглядової
ради - Головний
бухгалтер

Сум Iрина Євгенiвна

МС 001882 05.10.1995
Тернопiльським РВ УМВС
України в Тернопiльськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Никитишин Богдана
Олегiвна

МЮ 360538 10.04.2014
Дубенським МВ УМВС України в

0

0

0

0

0

0

Рiвненськiй областi
Член Ревiзiйної
комiсiї

Iващук Людмила
Олександрiвна

НА 981507 03.12.1998
Жовкiвським РВ УМВС України
у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Мiсюк Олег
Володимирович

СР 395768 30.04.1998
Млинiвським РВ УМВС України

0

0

0

0

0

0

5919482

99.82226035586

5919482

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Публiчне акцiонерне
товариство "Надрабудiнвест"

35304748

35600 Рiвненська область Дубенський
м.Дубно Д.Галицького, 9

5919412

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Усього 5919412

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

99.821079921795

5919412

0

0

Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні
99.821079921795

5919412

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

29.04.2015
Дата проведення
99.9997
Кворум зборів
Опис Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря Зборiв.
3. Про звiт Виконавчого органу Товариства за 2014 рiк.
4. Про звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
5. Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної
комiсiї.
9. Про затвердження договорiв/угод, укладених iз АТ "Укрексiмбанк".
10. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинiв iз АТ "Укрексiмбанк".
Результати розгляду порядку денного:
п.1 - обрали лiчильну комiсiю у наступному складi: голова лiчильної комiсiї - Пашко Леся Мирославiвна,
член лiчильної комiсiї - Вар'ян Юлiя Мирославiвна, Член лiчильної комiсiї - Рокош Марiя Петрiвна.
п.2 - обрали головою зборiв Свiдерського Iгоря Степановича, секретарем зборiв Олiйника Євгена
Петровича.
п.3 - затвердили звiт Правлiння за 2014 рiк.
п.4 - затвердили звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
п.5 - затвердили звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
п.6 - затвердили рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
п.7 - вирiшили здiйснити розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк, а саме, прибуток Товариства в розмiрi
3831 тис. грн. направити на поповнення обiгових коштiв.
п.8 - вирiшили визнати роботу Наглядової ради ,Правлiння та Ревiзiйної комiсiї товариства задовiльною.
п.9 - вирiшили Затвердити договори/угоди що укладенi Товариством iз АТ "Укрексiмбанк":
- Кредитний договiр №65214V4 вiд 15.07.2014 року;
- Кредитний договiр №65214К18 вiд 13.08.2014 року;
- Договiр поруки №65214Р42 вiд 15.07.2014 року;
- Договiр поруки №65214Р43 вiд 15.07.2014 року;
- Договiр застави №65214Z48 вiд 06.11.2014 року;
- Договiр №65214V4-1 вiд 06.11.2014 року про внесення змiн до кредитного договору №65214V4 вiд
15.07.2014 року;
- Договiр №65213N2-1 вiд 13.08.2014 року про внесення змiн до Генеральної угоди №65213N2 вiд
22.10.2013 року;
- Договiр №65213К36-1 вiд 26.06.2014 року про внесення змiн до Кредитного договору №65213К36 вiд
22.10.2013 року;
- Договiр №65213К35-1 вiд 26.06.2014 року про внесення змiн до Кредитного договору №65213К35 вiд
22.10.2013 року;
- Договiр №65213К36-2 вiд 13.08.2014 року про внесення змiн до Кредитного договору №65213К36 вiд
22.10.2013 року;
- Договiр №65213К35-2 вiд 13.08.2014 року про внесення змiн до Кредитного договору №65213К35 вiд
22.10.2013 року;
та усi iншi правочини що були укладенi Товариством iз АТ "Укрексiмбанк" протягом 2013-2014 рокiв.
п.10 - вирiшили надати згоду на укладання значних правочинiв iз АТ "Укрексiмбанк" (включаючи
правочини пов'язанi iз порукою, кредитом, гарантiєю, заставою, придбанням або вiдчуженням
матерiальних цiнностей), що перевищує 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше
вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства, якi можуть
вчинятись Товариством протягом перiоду в 1 (один) рiк (2015-2016 рр.) граничною сукупною вартiстю
150 000 000,0 грн. Уповноважити голову правлiння Товариства або особу, яка виконує обов'язки голови
правлiння Товариства пiдписати такi договори, угоди вiд iменi Товариства на умовах визначених ним на
власний розсуд.
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Позачерговi збори
ТОвариством у звiтному роцi не скликались.

IX. 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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ГаличинаАудитсервіс"

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

Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма "Рівненський РКЦ"

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
22599983
46001 Тернопiльська область д/н м.Тернопiль вул. Замкова 5/37
Свiдоцтво №0804
Аудиторська палата України

26.01.2001
(0352) 25-39-36
(0352) 26-23-89
Аудиторськi послуги
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Галичина аудитсервіс", Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм №
0804, видане 26.01.2001 року рішення АПУ № 98 i продовжене рiшенням
Аудиторської палати України вiд 29.10.2015 року до 29.10.2020 року.
Аудиторськi послуги надаються вiдповiдно до укладеного договору з ПАТ
щодо проведення щорiчного аудиту фiнансової звiтностi. Послугами iнших
осiб, крiм депозитарної установи, депозитарiю i аудитора, Товариство не
користується.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23305624
33013 м. Київ д/н м.Рівне вул.Кавказька, буд. 11, кв. 3
АЕ №286542
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

08.10.2013
(0362) 26-94-57
(0362) 63-38-24
Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма "Рівненський РКЦ"
здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи на пiдставi лiцензiї
АЕ № 286542 виданої НКЦПФР 08.10.2013 р. (термiн дiї з 12.10.2013
необмежений).

Публiчне акцiонерне товариство ""Нацiональний депозитарiй України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 м. Київ д/н м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Рiшення № 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

01.10.2013
(044) 591 04 04
(044) 482 52 07
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
01 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку були зареєстрованi поданi Публiчним акцiонерним товариством
"Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Емiтент приєднався
до встановлених Центральним депозитарiєм Умов Договору про
обслуговування випускiв цiнних паперiв згiдно Заяви-приєднання № ОВ370 вiд 21.10.2013р.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

15.10.2013

157/1/2013

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000157457

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

5930022

1482505.50

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Форма iснування цiнних паперiв з 12 серпня 2010р.-бездокументарна. Цiннi папери на органiзацiйно - оформлених ринках не продавалися. Фактiв лiстингу /
делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондовiй бiржi не було. Товариство не має намiру щодо включення цiнних паперiв до лiстингу.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Важливi подiї розвитку.Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський кар'єр"
засноване вiдповiдно до рiшення Голови державної корпорацiї "Укрбудматерiали" вiд
03 лютого 1994 року №13 шляхом перетворення державного пiдприємства
"Тернопiльський кар'єр" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу
президента України "Про корпоратизацiю пiдприємства" вiд 15 червня 1993 року.
Засновником Товариства є Державна корпорацiя "Укрбудматерiали". Товариство є
правонаступником державного пiдприємства "Тернопiльський кар'єр". У вiдповiдностi
до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №12 вiд 03.06.2011р.) назву
Товариства змiнено з Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльський кар'єр" на
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський кар'єр". ПАТ "Тернопiльський
кар'єр" створений рiшенням Виконкому Тернопiльської обласної Ради народних
депутатiв № 1481 вiд 1 грудня 1954 р. у вiдповiдностi з наказом Мiнiстерства
промбудматерiалiв СРСР вiд 2 вересня 1954 р. № 13-1508, як самостiйна
госпрозрахункова одиниця в пiдпорядкуваннi Тернопiльського обласного управлiння
промбудматерiалiв.З 1 сiчня 1974 р. до пiдприємства приєднався Максимiвський
дробильно-сортувальний завод. З 1 сiчня 1987 р. до пiдприємства приєдналися СтароЗбаразький та Скала-Подiльський кар'єри.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Тернопiльський кар'єр"
(Протокол №15 вiд 20.06.2013р.) було прийнято рiшення приєднати до ПАТ
"Тернопiльський кар'єр" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЗАРIЧНЕ-МIЛК"
(код за ЄДРПОУ 35931332, мiсцезнаходження: 34052 Рiвненська обл., Зарiчненський рн, с. Серники).
Згiдно вимог чинного законодавства, необхiдною умовою для здiйснення приєднання
до ПАТ "Тернопiльський кар'єр" ТОВ "ЗАРIЧНЕ-МIЛК" є здiйснення Товариством
випуску акцiй для подальшого розподiлу мiж учасниками ТОВ "ЗАРIЧНЕ-МIЛК", яке
припиняється шляхом приєднання.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Тернопiльський кар'єр" (Протокол
№16 вiд 10.09.2013р.) прийнято рiшення про випуск акцiй ПАТ "Тернопiльський
кар'єр" з метою конвертацiї часток ТОВ "ЗАРIЧНЕ-МIЛК", що припиняється внаслiдок
приєднання, в акцiї Товариства, а саме, прийнято рiшення про випуск 5 810 000
(П'ять мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч) штук простих iменних акцiй загальною
номiнальною вартiстю 1 452 500,00 грн. (Один мiльйон чотириста п'ятдесят двi
тисячi п'ятсот гривень). Також вищевказаними позачерговими загальним зборами
прийнято рiшення про затвердження умов Договору про приєднання до ПАТ
"Тернопiльський кар'єр" ТОВ "ЗАРIЧНЕ-МIЛК".
Вiдповiдно до умов Договору про
приєднання вiд 10 вересня 2013 року до ПАТ "Тернопiльський кар'єр" ТОВ "ЗАРIЧНЕМIЛК", частки ТОВ "ЗАРIЧНЕ-МIЛК", що припиняється шляхом приєднання, конвертуються
в акцiї ПАТ "Тернопiльський кар'єр". Кiлькiсть акцiй ПАТ "Тернопiльський кар'єр",
яку отримує кожен учасник ТОВ "ЗАРIЧНЕ-МIЛК", який бере участь у розподiлi таких
акцiй, визначається шляхом дiлення загальної вартостi часток, якi належали цьому
учаснику у статутному капiталi ТОВ "ЗАРIЧНЕ-МIЛК", що припиняється шляхом
приєднання, на номiнальну вартiсть акцiї ПАТ "Тернопiльський кар'єр".
Згiдно з Протоколом № 17 Спiльних позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Тернопiльський кар'єр" та учасникiв ТзОВ "Зарiчне-Мiлк" вiд 19.11.2013р.
прийняте рiшення про внесення змiн до статуту Публiчного акцiонерного товариства
"Тернопiльський кар'єр" шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку iз
збiльшенням розмiру статутного капiталу Товариства з 30 005,50 грн. до 1 482
505,50 грн. Статут зареєстровано в новiй редакцiї Реєстрацiйною службою
Збаразького районного управлiння юстицiї Тернопiльської областi вiд 13.12.2013р. №
16421050030000629.
10 грудня 2013 року ПАТ "Тернопiльський кар'єр" отримало Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску акцiй на загальну суму 1482505,50 грн., номiнальною вартiстю 25 коп. у
кiлькостi 5930022 шт. (реєстрацiйний № 157/1/2013 вiд 15.10.2013р.).

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
На сьогоднiшнiй день ПАТ "Тернопiльський кар'єр" є самостiйним пiдприємством. В
склад Товариства на правах цехiв входять:
1.
Апарат управлiння.

2.
Ремонтно-механiчна майстерня.
3.
Галущинецький кар'єр (Пiдволочиський район).
4.
Максимiвський кар'єр (Збаразький район).
5.
Старо-Збаразький кар'єр (Збаразький район).
6.
Скала-Подiльський кар'єр (Борщiвський район).
7.
Чернихiвецький пiсочний кар'єр (Збаразький район).
8.
Чистилiвський пiсочний кар'єр (Тернопiльський район).
9.
Завод вапнякового борошна (Збаразький район).
Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi товариства змiн не було.
Плани на перспективу розвитку товариства вiдсутнi.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 215.
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 2. Чисельність
працівників , які працюють на умовах неповного робочого часу (осіб) - 2. Фонд
оплати праці всього - 7337,0 тис.грн. В порівнянні з минулим роком фонд оплати
праці збільшився на 3057,1 тис.грн. Кадрова програма товариства спрямована на
забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, а саме на пiдприємствi прийнята
программа пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв виробничих професiй,
адмiнiстрацiї товариства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об"єднань.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами товариство
не проводить.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк, в цiлому, ведеться товариством вiдповiдно до вимог Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99
р. № 996-XIV (далi - Закон № 996), затверджених П(С)БО та iнших нормативних
документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть
складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, зокрема, у першi звiтнi перiоди (2011 рiк та
2012 рiк) за МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi". Наказ про облiкову полiтику затверджено. Облiкова полiтика протягом
звiтного року не змiнювалася. Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських
операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в
узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i
взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй
здiйснюється методом подвiйного запису, згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського
облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях.Бухгалтерський
облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з

Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та
аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк в товариствi ведеться
комп'ютеризовано. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним
методом i за 2015 рiк складає 3066,00 тис.грн. Амортизацiя iнших необоротних
матерiальних активiв нараховується у розмiрi 100 % у момент активiв в
експлуатацiю. Оцiнка запасiв на дату балансу проводиться згiдно з прийнятою на
товариствi облiковою полiтикою. Фiнансових iнвестицiй у ПАТ "Тернопiльський
кар'єр" на кiнець звiтного перiоду не має.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Предметом дiяльностi є - вiдкрита розробка родовищ корисних копалин з подальшою
переробкою на будiвельнi та iншi види матерiалiв. ПАТ "Тернопiльський кар'єр"
спецiалiзується на виробництвi будiвельних матерiалiв: щебеню, каменю бутового,
пiску природнього, карбонатних порiд, мiнерального порошку.
Заводами випускається :
щебiнь М-800 фракцiй 10 - 20 мм, 20 - 40 мм, 40 - 70 мм; щебiнь М-400 фр.2050мм, 50-80 мм, 80-120 мм, вiдповiдно до ДСТУ БВ. 2.7.-74-98 "Крупнi заповнювачi
для будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй i робiт"
камiнь бутовий - ТУ 21-10-69-89
борошно вапнякове - ГОСТ 14050-93
породи карбонатнi - ДСТУ 1451-96 "Камiнь вапняковий для цукрової
промисловостi"
порошок мiнеральний для асфальтобетонних сумiшей - ДСТУ Б.В 2.7 - 121 2003
Розробка родовища проводиться згiдно плану розвитку гiрничих робiт. Гiрничопiдготовчi роботи проводяться бульдозерами Т-130,Т-330 та екскаваторами ЕКГ-5.
Вибуховi роботи виконуються пiдрядною органiзацiєю ТзОВ "Буропiдривник". Добування
та навантаження гiрничої маси в автотранспортнi засоби проводиться гусеничними
екскаваторами з електроприводом типу ЕКГ-4,6 та "ЕКГ-5" з ємкiстю ковша 4,5 - 5,2
м3. Гiрнича маса автосамоскидами "БiЛАЗ-540" i "БiЛАЗ-548", вантажо-пiдйомнiстю 27
i 40 т транспортується на дробарно-сортувальнi заводи . Щебiнь зберiгається на
вiдкритих складах готової продукцiї. На виробництво i збут продукцiї мають вплив
сезоннi змiни. Спецiалiсти товариства постiйно працюють над впровадженням у
виробництво нових технологiй,якi користуються попитом у потенцiйних покупцiв,
активно вивчають попит на нашу продукцiю i шукають ринки збуту. Ризик в данiй
галузi вiдсутнiй. Основнi споживачi: Будiвельнi органiзацiї , дорожнi органiзацiї
, ремонтно-будiвельнi управлiння, цукровi заводи, с/г товариства, водоканал,
житлово-комунальнi пiдприємства, приватнi малi пiдприємства, приватнi особи.
Конкуренцiю товариству з виробництва щебеню, каменю бутового та карбонатних порiд
складають в регiонi ДП "Закупнянський кар'єр", ДП "Нiгинський кар'єр", ДП
"Городоцький кар'єр". На територiї областi - кар'єр "Полупанiвка", кар'єр
"Новосiлка", кар'єр "Гаї Ростоцькi", кар'єр "Пiдвисоке", кар'єр "Лопушне".
Каналами збуту та методами продажу є попереднє укладення угод з замовниками.
Основнi шiсть постачальникiв для дiєвого функцiонування пiдприємства: ВАТ
"Тернопiльобленерго" -електроенергiя; АТЗТ "Автотехсервiз" - паливнi матерiали;
ТзОВ "Агросоюз" - запчастини до механiзмiв; ТОВ "Ойлгруп" - запчастини до
бульдозерiв; ТзОВ "АртiльЮС" - запчастини до екскаваторiв; ТзОВ "БiлазУкраїна" запчастини до автомашин.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження: Придбання: 2013 р.автомобiль
Бiлаз - 35000 грн.; 2013 р. екскаватор Вольво - 136900 грн.; 2013 р ДСЗ - 318200
грн.; 2013 р. екскаватори ЕКГ-5А - 452700 грн.; 2013 р. конвеєри - 416900 грн.;
2013 р. дробарки - 480400 грн.; 2014р. автомобiль Бiлаз-2шт. - 48000 грн.; 2014р
гiдромолот - 50400 грн.; 2014р грохот - 80300 грн.; 2014р.екскаватор 2 шт. - 72000
грн.; 2014р дробарка СМД -4 шт. - 83200грн.; 2014р.екскаватор ЕКГ -3 шт. - 234000
грн.; 2014р.конвеєр стрiчковий
- 28900 грн.; 2014 р.
навантажувач -3шт. - 293700 грн.; 2014 р. трансформатор - 15700 грн.; 2014 р. вага
- 29900 грн.; 2014 р. компресор ДК-9 - 19300 грн.; 2014р. живильник - 98600
грн;2015 р.:автомобіль Білаз-3шт. -156560 грн.; Гусеничний екскаватор VOLVO 107082 грн.; екскаватор DOOSAN- 4010125 грн.; КДЗ-З Галущинці 16394919 грн.;
Екскаватор ЕКГ5А -538566 грн.;
вага вагонна- 750250 грн.; Вага електронна -57042 грн.; стрічкова вага максимівка
- 21840 грн.; дробарка,грохота- 872885 грн.; контора Максимівка- 269331 грн.;
Навантажувальна галерея-1023923 грн.;
Навантажувач LG - 2577798 грн.; Склад - 234304 грн.; комп'ютера, ноутбуки,принтер
-102257 грн.; гідромолот - 446740 грн.
Відчуження: 2013 р. бульдозер - 43700 грн.; 2013 р. грейдер - 108200 грн.; 2013
р.КДЗ №3 - 178700 грн.; 2013 р. грохот ГIЛ-10 - 104100 грн.; 2014р.автомобiль
Lexus - 929300 грн.; 2014 р.конвеєр - 73700 грн; відчужень у 2015 р. не було.
Iнвестицiй товариство не планує.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Правочинiв з власниками iстотної участi,членами наглядової ради,членами
виконавчого органу, афiлiйованими особами в дiяльностi Товариства протягом 2015
року не було.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби знаходяться в робочому станi безпосередньо на мiсцi розташування
кар'єрiв. Ступiнь зношення основних засобiв складає 51,44%. Виробничi потужностi
станом на 31.12.2015 року складають: карбонатно-щебнева продукція - 1039 т.т
в рік; камінь бутовий - 19 т.т в рік; пісок - 120 т.м3 в рік; мінеральний порошок - 72 т.т. в рік.
Фактичнi обсяги виробництва продукцiї за 2015 р. в натуральному виразi: карбонатно-щебнева продукція - 587,5 т.т; камінь бутовий - 19,2 т.т; - пісок
- 4,5
т.м3. Фактичне використання виробничих потужностей за 2015 рік по
виробництву карбонатно-щебеневої продукції становить 56,5 %, по видобутку
піску - 4 %. Забезпеченість запасами корисних копалин ( затверджена Державною
комісією по запасах корисних копалин ) становить : Галущинецький цех - 141р.;
Максимівський цех - 252 р.; Старо-Збаразький цех - 26 р.; Скала-Подільський цех 13р.; Чернихівський кар'єр
- 26 р. Заходи по охороні навколишнього середовища:
1.Зрошення місць пилоутворення біля прийомних бункерів дробильно-сортувальних
заводів. 2.Полив водою кар'єрних автомобільних доріг. 3.Проведення на робочих
місцях лабораторних замірів повітряного середовища на запиленість. 4.Відходи
паливно-мастильних матеріалів та відпрацьовані мастила збирати в спеціальні

ємкості і зберігати на складі ПММ. У 2015 р. проведено реконструкцію КДЗ-3
Галущинецького цеху. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв товариство немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На виробництво i збут продукцiї мають вплив сезоннi змiни, зокрема у зимовий
перiод кар'єри не працюють або працюють з невеликим навантаженням . Основними
факторами, що впливають на дiяльнiсть товариства є : недосконалiсть фiнансово кредитної системи, податковий тиск, високi цiни на електроенергiю, паливномастильнi матерiали, запчастини, низька платоспроможнiсть населення та
пiдприємств, вiдсутнiсть достатньої кiлькостi замовникiв. Податкове законодавство
потребує досить докорiнних змiн в площинi його спрощення,зниження абсолютної
величини податкового навантаження.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Фактiв виплат штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Дiяльнiсть товариства фiнансується за рахунок власних коштiв. Товариство
платоспроможне. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина
короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхiдностi погашена
негайно. Так, на ПАТ "Тернопiльський кар'єр" величина даного коефiцiєнта (0,00).
Так, на ПАТ "Тернопiльський кар'єр" величина даного коефiцiєнта свiдчить про те,
що за рахунок власних активiв товариство не зможе термiново покрити свою поточну
заборгованiсть.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного року укладених,але не виконаних договорiв товариство немає.
Портфель замовлень на 2016 рiк формується протягом року.

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)
Здiйснення комплексної механiзацiї i автоматизацiї можливе при оснащеннi
пiдприємства досконалими машинами i механiзмами правильно пiдiбраними за типом,
номенклатурою i кiлькiстю; вдоскаленi системи експлуатацiї, технiчного
обслуговування i ремонтну обладнання. Правильна експлуатацiя дробильносортувального i транспортного обладнання, своєчаснi якiснi ремонти є запорукою
нормальної роботи виробничих комплексiв, якi забезпечать необхiдну продуктивнiсть
при високiй якостi продукцiї. Основними шляхами покращення фiнансового стану
пiдприємства є: збiльшення використання основних виробничих потужностей,
пiдвищення продуктивностi працi, економне використання паливно-енергетичних
ресурсiв, забезпечення проведення якiсних буро- вибухових робiт, що приведе до
зниження кiлькостi вiдходiв,пошук нових споживачiв за межами областi та України.
Планується придбати два великовантажнi самосвали, один екскаватор. Iстотнi
фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть товариства: пiдвищення цiн на
енергоносiї, зниження податкового тиску.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік

Оскiльки дiяльнiсть товариства пов'язана з видобутком надр, планується дорозвiдка
територiй кар'єру для подальшої розробки. За звiтний рiк кошти на дослiдження та
розробку не видiлялись.

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

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Дiяльнiсть товариства за останнi три роки.Фактичні обсяги виробництва продукції в
натуральному виразі:
Назва продукції
Один. вим. 2013р 2014р 2015р.
Щебінь
тис.т 298,1 410,2 587,5
Камінь бутовий
тис.т 10,0 8,4
19,2
Пісок природний
тис.м3
7,3
9,2
4,5
Відсів
тис.т 70,0 116,8 60,5
Мінеральний порошок
тис.т 36,9 37,1 23,9
Товарна продукція в діючих оптових цінах тис.грн.
31806,4
40260,4
95321,5
Обсяг збуту продукції.
Назва продукції
Один. вим. 2013р 2014р.
2015р.
Щебінь
тис.т 248,7 336,5 814,4
Камінь бутовий
тис.т 4,6
6,8
9,0
Пісок природний
тис.м3
7,3
9,2
4,4
Відсів
тис.т 74,8 128,8 104,8
Мінеральний порошок
тис.т 36,9 37,5 24,3
Товарна продукція в діючих оптових цінах тис.грн.
25243,3
34477,1
118316,9

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

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
5617.000
30619.000

- будівлі та споруди

1736.000

1736.000

0.000

0.000

1736.000

1736.000

- машини та обладнання

1056.000

26719.000

0.000

0.000

1056.000

26719.000

- транспортні засоби

719.000

1.000

0.000

0.000

719.000

1.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2106.000

2163.000

0.000

0.000

2106.000

2163.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

5617.000

30619.000

0.000

0.000

5617.000

30619.000

Найменування основних
засобів

- земельні ділянки
- інші

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
5617.000
30619.000

Пояснення : Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi
засоби" з вiдображенням в синтетичному облiку на рахунку 10 "Основнi засоби". На
кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть наявних власних основних засобiв складає
39169 тис. грн., знос - 8550 тис. грн. Ступiнь зношення основних засобiв - 21,83%.
У звiтному роцi дооцiнка вартостi первiсної вартостi та зносу не проводилася.
Надходження основних засобів (27602 тис. грн.) в облiку вiдображено у
вiдповiдностi iз стандартом. Амортизацiя основних засобiв нараховується за
методами, передбаченими Податковим кодексом України, i за 12 мiсяцiв 2015 року
складає 3066 тис. грн.
Основнi засоби знаходяться в постiйному користуваннi. Орендованих основних засобiв
немає. В оренду основнi засоби ПАТ не здає. Основних засобiв невиробничого
призначення немає.Обмежень на використання майна немає.Термiни та умови
користування основними засобами: товариство має основнi засоби за мiсцем свого
знаходження, термiн використання основних засобiв визначається комiсiєю по
основним засобам та вiдображається в картках облiку об'єктiв основних засобiв. За
збереження основних засобiв вiдповiдає матерiально-вiдповiдальна особа. Основнi
засоби використовуються в нормальних умовах.Ступiнь використання основних засобiв
склав в звiтному перiодi 89,2%.

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

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

19052

20121

Статутний капітал (тис.грн.)

1483

1483

1483
1483
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(19052.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(1483.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

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

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
23.800

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
19423.00
Х
вiдновлювана вiдклична кредитна лiнiя, договiр
12.05.2015
10000.00
10.05.2016
№65215К21,Укрексiмбанк м.Рiвне
вiдновлювана вiдклична кредитна лiнiя, договiр
21.07.2015
3272.00
23.800
19.10.2018
№65215К32,Укрексiмбанк м.Рiвне
вiдновлювана вiдклична кредитна лiнiя, договiр
02.11.2015
3089.00
24.500
30.10.2018
№65215К46,Укрексiмбанк м.Рiвне
вiдновлювана вiдклична кредитна лiнiя, договiр
23.12.2015
1658.00
23.800
20.12.2016
№65215К54,Укрексiмбанк м.Рiвне
Договiр фiнансового лiзингу № FL08-15-1004,
02.06.2015
1404.00
23.800
20.06.2018
Укрексiмбанк м. Рiвне
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
Х
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
Х
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
181.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
69418.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
89022.00
Х
Х
Опис Облiк зобов'язань та забезпечень ведеться у товариствi згiдно вимог МСФЗ. У фiнансовiй звiтностi
товариства наявнi довгостроковi (49833 тис. грн.) та поточнi зобов'язання (39189 тис. грн.).Поточнi
зобов'язання представленi наступними статтями:
короткостроковi кредити банкiв - 1002 тис. грн.;
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 21959 тис. грн.;
за розрахунками з бюджетом - 181 тис. грн.;
за розрахунками зi страхування - 300 тис. грн.;
за розрахунками з оплати працi - 660 тис. грн.;
iншi поточнi зобов'язання (15087 тис. грн.).
Зобов'язання в Балансi вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

щебiнь

587.5 т.т.

83786.70

87.9

814.4 т.т.

106097.60

89.7

2

мiнеральний порошок

23.9 т.т.

7777.50

8.2

24.3 т.т.

8639.90

7.3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5
6
7

2
паливно-мастильнi матерiали
електроенергiя
зарплата основна i додаткова
послуги залiзницi i МППЗТ
вибуховi роботи
матеріали і запчастини
бюджетні платежі

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
20.80
7.90
6.50
26.00
13.20
9.20
6.10

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2015
2014
2014

Кількість зборів, усього
1
1
4

У тому числі позачергових
0
0
3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
нi

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Отримання кредиту

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X
X

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
5
0
0
0
0
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада не проводила самооцінку.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась.
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть)
д/н комiтетiв не створено.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Оцінка роботи комітетів не проводилась.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (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
Інше
д/н

Ні
X
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) д/н
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н

Ні

X
X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

Так
X
X
X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
Ні
Так
Так
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Ні
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть)
У зв'язку із закінченням терміну дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, які надають аудиторські послуги.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X
X

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X

X
X
X
X

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
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X
X
X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного
управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
д/н

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Тернопільський кар'єр"
Територія ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА
БУДIВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГIПСУ, КРЕЙДИ ТА
ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ"
Середня кількість працівників 160
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 47372 Тернопiльська область Збаразький район с.Максимiвка вул.
Стара Максимiвка, буд. 29, т.(0352) 24-23-34
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2016

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
00292623
6122486401
112

за КВЕД

08.11"

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
116
1000
10395
9928

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

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

10867
472
-5617
11567
5950
---

10867
939
-30619
39169
8550
---

1030

--

--

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

1035
1040
1045
1090
1095

----16012

---755
41302

1100

22837

29847

1101
1102
1103
1110

11130
2592
9115
--

8301
5950
15596
--

1125

8570

16021

1130

--

--

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

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195
1200

864
852
7589
-1
1
--571
40432
--

1388
1008
17720
-631
3
628
-1165
66772
--

137
21
-6314
11048
4734
----

--386
-6816
11601
-2723
5052
-13406
--

49
-2143
-55
1
54
-32
27286
--

групи вибуття
Баланс

1300

56444

108074

34102

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

1483

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

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

---18638
--20121

---17569
--19052

1500

--

--

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

1510
1515
1520
1525
1595

12499
10603
--23102

19423
30410
--49833

1600

730

1002

1610

--

--

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

1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

10559
291
-147
361
--1133
13221

21959
181
-300
660
--15087
39189

1700

--

--

Баланс

1900

56444

108074

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
30
1483
---13448
--13478
--

-------

--

14425
359
40
144
703
--4993
20624
--

34102

Бухгалтерський облiк, в цiлому, ведеться товариством вiдповiдно до вимог Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99
р. № 996-XIV (далi - Закон № 996), затверджених П(С)БО та iнших нормативних
документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть
складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, зокрема, у першi звiтнi перiоди (2011 рiк та
2012 рiк) за МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi". Грошовi кошти товариства на кiнець звiтного перiоду становлять 631,00
тис.грн. Дебiторська заборгованiсть представлена у фiнансовiй звiтностi товариства
як поточна дебiторська заборгованiсть (35129,0 тис. грн.), яка включає в себе такi
статтi: 1) за товари, роботи, послуги (16021,0 тис. грн.); 2) за розрахунками з
бюджетом (1388,0 тис. грн.); 3) iнша поточна дебiторська заборгованiсть (17720,0
тис. грн.). Резерв сумнiвних боргiв товариство створило в сумi 2034 тис. грн. У
фiнансовiй звiтностi товариства наявнi довгостроковi зобов'язання (49833,0 тис.
грн.). Поточнi зобов'язання (39189,0 тис. грн.), якi представленi наступними
статтями: 1) кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (21959,0 тис.
грн.); 2) з бюджетом - 181,0 тис. грн.; 3) зi страхування - 300,0 тис. грн.; 4) з
оплати працi - 660,0 тис. грн. 4) iншi поточнi зобов'язання (15087,0 тис. грн.);
5) короткострокові кредити банків - 1002 тис. грн. Зобов'язання в Балансi
вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку.
Голова правлiння

________________

Свiдерський Iгор Степанович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Сум Iрина Євгенiвна

(підпис)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Тернопільський
кар'єр"

2016

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00292623

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2015 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

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

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

134084

53477

2050

(80805)

(45058)

2090

53279

8419

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
4833
(9676)
(11941)
(17864)

(--)
10892
(5187)
(1402)
(5375)

2190

18631

7347

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
---(2989)
(--)
(--)

(--)
-2
-(2728)
(--)
(--)

2290

15642

4621

2295
2300

(--)
-951

(--)
-790

2305

--

--

2350

14691

3831

2355

(--)

(--)

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

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-14691

-3831

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

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
37197
7483
2797
3066
53496
104039

За аналогічний
період попереднього
року
4
11480
4308
1741
1582
27531
46642

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

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
1088355
1088355
13.49835000

За аналогічний
період попереднього
року
4
1088355
1088355
3.51999000

2615

13.49835000

3.51999000

2650

--

--

Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється на пiдставi
таких первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг) та iнших первинних
документiв, передбачених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть" № 996.
За 2015 рiк товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,
робiт, послуг) в сумi 134084 тис. грн. Дохiд визначено згiдно МСБО 18 "Дохiд" i
вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Крiм цього, за звiтний перiод
пiдприємство отримало iншi операцiйнi доходи в сумi 4833 тис. грн.
Чистий прибуток за звiтний перiод склав 14691 тис. грн.

Голова правлiння

________________

Свiдерський Iгор Степанович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Сум Iрина Євгенiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Тернопільський кар'єр"

за ЄДРПОУ

2016

Коди
01
01
00292623

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2015 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від повернення авансів
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

153174

69699

3005
3006
3010
3020
3095

---6253
--

---4328
--

3100

(143680)

(60868)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3190
3195

(5785)
(2991)
(13792)
(1107)
(6502)
(6183)
(--)
(12417)
-19238

(3314)
(1878)
(6401)
(914)
(2568)
(2919)
(6937)
(3545)
-8916

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

2

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
--

(--)
(--)
(--)
2

3300

--

--

3305
3340

49833
--

26340
731

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

29965
(--)
(--)
19868
630
1
-631

18200
(--)
(--)
8871
-43
40
4
1

Наявнi грошовi кошти товариства, вiдповiдають сумам, якi вiдображенi у складi
оборотних активiв у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2015 року. Грошовi кошти

товариства на кiнець звiтного перiоду (роздiл II активу Балансу, Звiт про рух
грошових коштiв за 2015 рiк) становлять в нацiональнiй валютi 631,0 тис. грн.

Голова правлiння

________________

Свiдерський Iгор Степанович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Сум Iрина Євгенiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Тернопільський
кар'єр"

2016

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00292623

Звіт про власний капітал
за 2015 рік
Форма № 4

Стаття

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

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
1483
---18638
---

Всього

10
20121

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

1483

--

--

--

18638

--

--

20121

4100

--

--

--

--

14691

--

--

14691

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--1483

----

----

----

-15760
-1069
17569

----

----

-15760
-1069
19052

Облiк щодо розмiру, структури i змiн власного капiталу ведеться згiдно з МСФЗ.
Статутний капiтал, згiдно статуту товариства складає 1482505,50 грн. i подiлений
на 5930022 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. На
звiтну дату статутний капiтал сплачений повнiстю. У складi власного капiталу
товариства (роздiл I пасиву балансу) також значиться нерозподiлений прибуток в
сумi 17569 тис. грн.
Аналiтичнi данi щодо формування, використання та вiдображення в облiку елементiв
власного капiталу вiдповiдають даним звiтностi.Iпотечних облiгацiй товариство не
випускало.Емiтент у звiтному роцi не здiйснював випуск боргових iпотечних цiнних
паперiв та цiнних паперiв, якi вимагають забезпечення. Вартiсть чистих активiв на
кiнець звiтного перiоду становить 19052,0 тис. грн., на початок 20121,0 тис. грн.
Голова правлiння

________________
(підпис)

Свiдерський Iгор Степанович

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Сум Iрина Євгенiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР"
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року
1.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський кар'єр" (надалi ПАТ "Тернопiльський
кар'єр" або Товариство) засноване вiдповiдно до рiшення Голови державної
корпорацiї "Укрбудматерiали" вiд 03 лютого 1994 року №13 шляхом перетворення
державного пiдприємства "Тернопiльський кар'єр" у вiдкрите акцiонерне товариство
вiдповiдно до Указу президента України "Про корпоратизацiю пiдприємства" вiд 15
червня 1993 року. Засновником Товариства є Державна корпорацiя "Укрбудматерiали".
Товариство зареєстровано 28 сiчня 1995 року як ВАТ "Тернопiльський кар'єр", про
що надано свiдоцтво за № 00292623 та зроблено запис в журналi облiку реєстрацiї
за № 1 646 120 0000 002516.
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшенням чергових
загальних зборiв акцiонерiв (протокол №12 вiд 03 червня 2011 року) змiнено назву
пiдприємства на Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський кар'єр" (виписка є
Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiя ААБ №
246709, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiбпiдприємцiв № 1 646 120 0000 002516).
ПАТ "Тернопiльський кар'єр" є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi
своїм найменуванням. Товариство дiє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди iз
зацiкавленими пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами.
Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства
визначаються Статутом, який розроблений та зареєстрований у вiдповiдностi з
вимогами чинного законодавства.
Товариство функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним
законодавством України та засновницькими документами.
ПАТ "Тернопiльський кар'єр" зареєстровано платником податкiв за № 1736 вiд
09.08.2011 р. в Збаразькiй мiжрайоннiй ДПI та взято на облiк в: в Пенсiйному
фондi України як платник єдиного внеску за № 905; в Фондi соцiального страхування
з тимчасової втрати працездатностi за № 610120001025; в Фондi
загальнообов'язкового соцiального страхування на випадок безробiття № 190874089; у
Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних
захворювань України за № 1918001037 з встановленням нормативу вiдрахувань в
розмiрi 2,38 %.
Акцiї товариства вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв.
Основна дiяльнiсть Товариства: 08.11. Добування декоративного та будiвельного
каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю; 49.39. Iнший пасажирський
наземний транспорт, н.в.i.у.; 08.12. Добування пiску, гравiю, глин i каолiну.
Виробничi потужностi сконцентрованi в Українi. Товариство має декiлька кар'єрiв
(цехiв) - Галущинецький, Максимiвський, Старо-Збаразький, Скала-Подiльський,
Чернихiвецький, Чистилiвський.
Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має.
ПАТ "Тернопiльський кар'єр" є товариством, яке знаходиться у приватнiй власностi.
Юридична адреса Товариства: Україна, Тернопiльська область, Збаразький район, село
Максимiвка, вулиця Стара Максимiвка, будинок 29.
Особи, вiдповiдальнi за фiнансово-господарський стан об'єкта (прiзвище, iм'я та
по-батьковi): - директор - Свiдерський Iгор Степанович; - головний бухгалтер Сум Iрина Євгенiвна.
2.
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ
Фiнансова звiтнiсть за 2015 складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комiтетом з тлумачень
мiжнародної фiнансової звiтностi, якi є чинними на 31.12.2015 року та офiцiйно
оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у
попередньому фiнансовому роцi.
Iнформацiю про облiкову полiтику Товариства, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але
є обов'язковою вiдповiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi
вiдображено у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
3.

ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ЗВIТНОСТI ТА ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПРИНЦИПИ

Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV,
опублiкованих МСФЗ та МСБО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї
бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Валюта вимiру та представлення
Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство
визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього,
операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних
валютах.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше.
Всi чисельнi показники, представленi в звiтi, округленi до (ближньої) тисячi.
Основними елементами фiнансової звiтностi є такi: - активи; - зобов'язання; власний капiтал; - доходи, витрати, прибутки i збитки; - рух грошових коштiв.
Оцiнки в вiдношеннi до вхiдних залишкiв балансу станом на 01 сiчня 2014 року, а
також сум всiх iнших перiодiв, наданих в фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ,
виконуються в вiдношеннi з мiжнародними стандартами.
Фiнансова звiтнiсть складається iз:
№ п/п Назва форми звiтностi
Призначення звiтностi
1
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Iнформацiя про фiнансове становище на
певну дату
2
Звiт про фiнансовi результати Iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi
результати дiяльностi за звiтний перiод
3
Звiт про рух грошових коштiв Iнформацiя про надходження i вибуття грошових
коштiв унаслiдок операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом
звiтного перiоду
4
Звiт про власний капiтал
Iнформацiя про змiни у власному капiталi
протягом звiтного перiоду
5
Примiтки до фiнансової звiтностi
Розкриття iнформацiї про дiяльнiсть
Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати
дiяльностi та потоки грошових коштiв Товариства.
Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Товариства є подання
iнформацiї у спосiб, який забезпечує якiснi характеристики фiнансових звiтiв.
Якiснi характеристики визначають ступiнь корисної iнформацiї, наведеної у
фiнансових звiтах. Концептуальна основа МСФЗ мiстить чотири основнi якiснi
характеристики фiнансової iнформацiї: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та
зiставнiсть.
Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi
Товариства при складаннi фiнансових звiтiв дотримано: основи безперервностi
дiяльностi; основи нарахування; окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i
витрат; окремого подання та об'єднання статей, виходячи з їхньої суттєвостi;
послiдовностi подання iнформацiї; зiставностi iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi.
Безперервнiсть дiяльностi означає, що керiвництво не має намiру лiквiдувати
Товариство або припинити операцiї або не iснує реальної альтернативи, крiм як
зробити це. Тому при пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво здiйснює оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть.
Визнанню належать всi активи i зобов'язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з
МСФЗ. Всi визнанi активи та зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по
собiвартостi або по справедливiй вартостi.
Для складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво проводило оцiнку
активiв, зобов'язань, доходiв та видаткiв на основi принципу обачностi.
4.
СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ Й ПРИПУЩЕННЯ
При складаннi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво використовувало
професiйнi судження, допущення та розрахунковi оцiнки, якi мають вiдношення до
питань вiдображення активiв i зобов'язань та розкриття iнформацiї щодо умовних
активiв i зобов'язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Допущення, та зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки, постiйно аналiзуються на
предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в розрахункових оцiнках визнаються в тому
звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi та у всiх послiдуючих перiодах ,
в яких вiдбулися вказанi змiни.
В примiтках до даної фiнзвiтностi i у поясненнях окремих її компонентiв викладена
iнформацiя про основнi сфери, якi потребують оцiнки невизначеностi, та про
найбiльш важливi судження, сформованi в процесi використання положень облiкової
полiтики та здiйснюючих значний вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
У цих примiтках нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та
iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi
значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової
вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та
припущення 'рунтувалися на параметрах, доступних у процесi складання фiнансової
звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення щодо перспектив можуть змiнитися

пiд впливом ринкових змiн або обставин, якi не пiддаються контролю. Такi змiни
вiдображаються у припущеннях по мiрi їхнього виникнення.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.
5.
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
Дана фiнансова звiтнiсть затверджена "25" сiчня 2016 р.
6.
ЗДАТНIСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Товариство отримало чистий прибуток в
сумi 14691 тис грн., i на зазначену дату поточнi активи перевищували поточнi
зобов'язання на 27583 тис. грн.
7.

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ

7.1. Грошовi кошти i їх еквiваленти
Грошовi кошти Товариства станом на 31.12.2014 р. та 31.12.2015 р. зберiгаються на
банкiвських рахунках та у касi. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється
згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi",
затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637.
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, в касi, грошовi
документи та еквiваленти грошових коштiв.
Станом на 31 грудня 2014 року в Товариства є грошовi кошти в нацiональнiй валютi в
сумi 1 тис. грн. (на поточному рахунку в банку). Станом на 31 грудня 2015 року
наявнi грошовi кошти складають 631 тис. грн.
Обмеження права пiдприємства на користування грошовими коштами у 2014 та 2015
роках вiдсутнi.
7.2. Основнi засоби
Основними засобами в Товариствi вважаються тi активи, якi воно придбає (створює)
з метою використання їх у процесi своєї основної дiяльностi, а також для
здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких
бiльше одного року i первiсна вартiсть яких перевищує 2500 грн. Одиницею облiку
основних засобiв вважається окремий об'єкт. Всi об'єкти основних засобiв
розподiленi на окремi групи.
У звiтному перiодi облiк надходжень, реалiзацiї, iншого вибуття, визнання та
оцiнка основних засобiв проводився з врахуванням вимог МСБО № 16 "Основнi засоби".
Щодо усiх груп та видiв основних засобiв Товариство дотримується єдиної полiтики
визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї.
Всi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю (первiсна вартiсть за мiнусом зносу
та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi). Собiвартiсть основних засобiв
включає цiну придбання, включаючи iмпортнi мита та податки на придбання, якi не
пiдлягають вiдшкодуванню, пiсля вирахування торгiвельних знижок та цiнових знижок,
будь-якi витрати, якi безпосередньо пов`язанi з доставкою основних засобiв до
мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у
спосiб, визначений управлiнським персоналом, первiсну попередню оцiнку витрат на
демонтаж, перемiщення об`єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований,
зобов'язання за якими Товариство взяло на себе.
При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки
часу Товариство визнає подiбнi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм
iндивiдуальними термiнами корисного використання i амортизацiєю. Аналогiчним
чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним,
визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна об'єктiв основних
засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт i
технiчне обслуговування визнаються в звiтi про прибутки та збитки у момент
понесення.
Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння
надходжень вiд реалiзацiї та балансової вартостi i включаються в iншi доходи або
витрати вiд дiяльностi. Залишкова вартiсть основних засобiв визначається як
рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованого зносу. Лiквiдацiйна вартiсть
основних засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до нуля.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв
аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi
корегуються.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом i за 2014 рiк
складає 1224 тис. грн., за 2015 - 2600 тис. грн. Перерахунок амортизацiї за
методами МСБО 16 "Основнi засоби" не проведений з причини того, що вiдсутня оцiнка
незалежним експертом справедливої вартостi основних засобiв. Спираючись на те, що
МСФЗ 1.16 висловлює право суб'єкта господарювання оцiнювати об'єкти основних
засобiв на дату переходу на МСФЗ, та можливiсть звiльнення вiд вимог, коли
вартiсть дотримання цих вимог iмовiрно перевищує вигоди користувачiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний пiдхiд до оцiнки первiсної вартостi

основних засобiв та документальне пiдтвердження облiкових даних, нами прийнято
рiшення не здiйснювати коригування амортизацiйних вiдрахувань.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть, знос та залишкова вартiсть основних
засобiв у розрiзi груп є такими:
(тис. грн.)
Групи основних засобiв Первiсна вартiсть Строк корисного використання (роки) Знос
Залишкова вартiсть
31.12.2014 р.
Будинки та споруди
2537 20
801
1736
Машини та обладнання
3655 10
2599 1056
Транспортнi засоби
3012 4
2293 719
Iншi основнi засоби
2363 4
257
2106
Всього:
11567 х
5950 5617
31.12.2015 р.
Будинки та споруди
2537 20
801
1736
Машини та обладнання
30762 10
4043 26719
Транспортнi засоби
3450 4
3449 1
Iншi основнi засоби
2420 4
257
2163
Всього:
39169 х
8550 30619
Капiталiзацiя витрат на позики, що вiдносяться до придбання (створення) об'єктiв
основних засобiв (п.8 МСБО/IAS № 23 "Витрати на позики"), не здiйснювалась.
Основнi засоби, щодо яких iснують обмеження права власностi на звiтну дату,
вiдсутнi.
Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.
Основнi засоби, переданi у заставу, вiдсутнi.
Основнi засоби, що знаходяться на консервацiї на дату кiнця звiтного перiоду,
вiдсутнi.
Основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду на дату кiнця звiтного перiоду,
вiдсутнi.
Активи, класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi
активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" не облiковуються в
Товариства.
Iнвестицiйна нерухомiсть на звiтну дату 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року
на балансi Товариства не облiковувалась.
Вiдсутня iнформацiя щодо наявностi контрактних зобов'язань, пов'язаних iз
придбанням основних засобiв.
Переоцiнка об'єктiв основних засобiв в поточному роцi не проводилась.
У 2014 роцi було введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 1054 тис. грн., а
саме 222 тис. грн. машини та обладнання, 227 тис. грн. транспортнi засоби та 605
тис. грн. iншi основнi засоби. У 2015 роцi було введено в експлуатацiю основних
засобiв на суму 27602 тис. грн., а саме 27107 тис. грн. машини та обладнання, 438
тис. грн. транспортнi засоби та 57 тис. грн. iншi основнi засоби.
Iнвентаризацiю основних засобiв було проведено вiдповiдно до наказу № 111 вiд
19.10.2015 р. В результатi проведеної iнвентаризацiї розбiжностей не виявлено.
Списання основних засобiв з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку,
коли в майбутньому не очiкується отримання доходу вiд використання або продажу
даного активу. Доходи або витрати, що виникають пiсля списання об'єкта основних
засобiв розраховуються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо
iснують) i балансовою вартiстю активу, та включаються в звiт про прибутки та
збитки за перiод, в якому актив був списаний.
7.3. Нематерiальнi активи
Товариство у звiтному перiодi проводило облiк надходжень, вибуття, визнання та
оцiнку нематерiальних активiв з врахуванням вимог МСБО №38 ''Нематерiальнi
активи''.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Товариства за
первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов`язанi з придбанням
(створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю.
Пiсля первинного визнання нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю
за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi (в разi їх наявностi).
У Товариствi є нематерiальнi активи з визначеним строком корисної експлуатацiї.
Вони амортизуються протягом визначеного перiоду i оцiнюються на предмет зменшення
корисностi, якщо є ознаки потенцiйного збитку зменшення корисностi вiд даного
нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального
активу з визначеним строком корисної експлуатацiї переглядаються, як мiнiмум, в
кiнцi кожного фiнансового року. Змiна очiкуваного строку корисної експлуатацiї або
очiкуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з активом,
вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування
амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, та враховується як змiна облiкових оцiнок.
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з визначеним термiном корисної

експлуатацiї визнаються в звiтi про прибутки та збитки в тiй категорiї витрат, яка
вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв.
Станом на 31.12.2014 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв становить
10395 тис. грн. (це вартiсть Лiцензiй на суму 5891 тис. грн. i iншi нематерiальнi
активи). У звiтному роцi Товариство ввело в експлуатацiю нематерiальних активiв на
суму 4745 тис. грн. Сума нарахованої амортизацiї за рiк склала 394 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв становить 9928
тис. грн. У звiтному 2015 роцi Товариство не вводило в експлуатацiю нематерiальнi
активи. Сума нарахованої амортизацiї за 2015 рiк склала 467 тис. грн.
Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 не здiйснювався. Обмеження права
власностi пiдприємства на нематерiальнi активи вiдсутнi. Вiдсутнi контрактнi
зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв. У звiтному роцi
Товариство не придбавало нематерiальних активiв.
7.4. Запаси
Облiк, оцiнка та визнання запасiв у звiтному перiодi проводились з врахуванням
вимог МСБО № 2 "Запаси". Одиницею запасiв для бухгалтерського облiку Товариство
визначило окремi найменування запасiв з розбивкою на види й групи.
Запаси Товариство оцiнює за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста
вартiсть реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання та iншi
витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та
приведення їх у теперiшнiй стан. Вартiсть транспортно-заготiвельних витрат кожного
мiсяця розподiляється у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 "Запаси". Оцiнка вибуття
запасiв здiйснюється за методом "специфiчної iдентифiкацiї" для всiх видiв
запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду не змiнювався i
вiдповiдає вимогам МСБО 2 "Запаси".
Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi вiдсутнi. Запаси, щодо яких слiд здiйснювати
переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi. Протягом 2014 року дооцiнка та уцiнка
запасiв не здiйснювались.
Станом на дату балансу вартiсть запасiв Товариства у розрiзi груп має наступну
структуру:
(тис. грн.)
Найменування показника Балансова
вартiсть на кiнець 2014 року
Балансова
вартiсть на кiнець 2015 року
Сировина i матерiали
8458 6895
Паливо
143
157
Запаснi частини
2331 981
МШП
198
268
Незавершене виробництво 2592 5950
Готова продукцiя 9115 15596
Разом 22837 29847
7.5.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом iз встановленими або
визначеними виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первинного
визнання фiнансовi активи такого роду оцiнюються за первiсною вартiстю, визначеною
з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву
сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється, коли отримання повної суми
заборгованостi в подальшому неможливий. Керiвництво визначає вiрогiднiсть
вiдшкодування дебiторської заборгованостi, 'рунтуючись на оцiнцi платоспроможностi
основних дебiторiв та на аналiзi строкiв не погашення заборгованостi. Безнадiйна
заборгованiсть списується з балансу в момент її виникнення.
Поточна дебiторська заборгованiсть у звiтному перiодi визнавалася Товариством
активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї фiнансових послуг i
оцiнювалася за первiсною вартiстю згiдно вимог МСБО №18 "Дохiд".
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу оцiнювалися
за чистою реалiзацiйною вартiстю. Первiсна вартiсть iншої дебiторської
заборгованостi на дату балансу оцiнювалась як чиста реалiзацiйна вартiсть. В
загальнiй сумi дебiторської заборгованостi безнадiйна не облiковується.
Розмiр дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2014 р. та
31.12.2015 р. складає (тис. грн.):
Стаття
Станом на 31.12.2014
Станом на
31.12.2015
Розрахунки за за продукцiю, товари, роботи, послуги 8570 16021
Розрахунки з бюджетом
864
1388
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 7589 17720
Всього
17023 35129
Товариство очiкує погашення даної заборгованостi протягом 2016 року.
У 2014 резерв сумнiвних боргiв Товариство не нарахувало. У 2015 резерв сумнiвних
боргiв становить 2034,0 тис. грн. Вiн нарахований та використаний протягом року.

На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу дебiторську
заборгованiсть (короткострокову) вiдсотки не нараховуються, бо вона, як правило,
погашається протягом 30-90 днiв.
Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн
У вiдповiдностi до законодавства, та згiдно МСБО 24 пов'язаними вважаються
сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на
операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони.
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами вiдносяться:
1. Пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з ПАТ "Тернопiльський
кар'єр";
2. Асоцiйованi компанiї;
3. Спiльнi пiдприємства, у яких ПАТ "Тернопiльський кар'єр" є контролюючим
учасником;
4. Члени провiдного управлiнського персоналу ПАТ "Тернопiльський кар'єр";
5. Близькi родичi особи, зазначеної в 1 або 4;
6. Компанiї, що контролюють ПАТ "Тернопiльський кар'єр", або здiйснюють суттєвий
вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у ПАТ "Тернопiльський кар'єр".
Протягом 2014 та 2015 рокiв пiдприємство не здiйснювало операцiй з пов'язаними
сторонами.
Iнших операцiй з пов'язаними особами не вiдбувалось.
7.6. Власний капiтал
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 р. складається з:
o
статутного капiталу в сумi 1483 тис. грн.;
o
нерозподiленого прибутку - 18638 тис. грн.
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2015 р. складається з:
o
статутного капiталу в сумi 1483 тис. грн.;
o
нерозподiленого прибутку - 17569 тис. грн.
Статутний капiтал. Статутний капiтал ПАТ "Тернопiльський кар'єр" становить
1482505,50 грн. (один мiльйон чотириста вiсiмдесят двi тисячi п'ятсот п'ять
гривень 50 копiйок) подiлений на 5930022 (П'ять мiльйонiв дев'ятсот тридцять тисяч
двадцять двi) штуки простих iменних акцiй. На звiтну дату статутний капiтал
сплачений повнiстю. Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати
дивiдендiв i повернення капiталу, статутом не передбаченi.
Нерозподiлений прибуток. Залишок нерозподiленого прибутку в балансi
станом на 31.12.2014 р. становить 18638 тис. грн., на 31.12.2015 р. - 17569 тис.
грн.
7.7. Зобов'язання
Зобов'язання Товариством у звiтному перiодi визнавалися, якщо їх оцiнка була
достовiрною для їх визнання та їх погашення, за очiкуванням, призводило до вибуття
ресурсiв Товариства, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Зобов'язаннями в
Товариствi визнається заборгованiсть пiдприємства iншим юридичним або фiзичним
особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у
майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства та його
економiчних вигiд. Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнанi
такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи
з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 60 МСБО. Фiнансовi
зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть,
позики, договори фiнансової гарантiї, а також похiднi фiнансовi iнструменти.
Для визначення справедливої вартостi можуть використовуватися припущення, що
справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а
також iнших короткострокових зобов'язань в основному приблизно рiвна їх балансовiй
вартостi тому, що цi iнструменти будуть погашенi в найближчому майбутньому.
Поточнi зобов'язання вiдображаються у балансi по сумi погашення.
Станом на 31.12.2014р. та 31.12.2015 р. поточнi зобов'язання Товариства
представленi наступними статтями (тис. грн.):
Стаття
Станом на 31.12.2014
Станом на
31.12.2015
Короткостроковi кредити банку 730
1002
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
10559 21959
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 291
181
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 147
300
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 361
660
Iншi поточнi зобов'язання
1133 15087
Разом 13221 39189
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги є безвiдсотковою i, як
правило, погашається протягом 60-ти днiв. Iншi поточнi зобов'язання (iнша поточна

кредиторська заборгованiсть) є безвiдсотковi i погашаються в середньому за шiсть
мiсяцiв.
Простроченої заборгованостi з виплати заробiтної плати станом на 31.12.2014 р. та
31.12.2015 р. Товариство немає. Заборгованостi, за якою минув строк позовної
давностi, Товариство немає. Кредиторська заборгованiсть у 2014 та 2015 роках не
списувалася.
Окрiм поточних зобов'язань у товариствi є iншi довгостроковi зобов'язання, якi
складають:
у 2014 роцi: 12499 тис. грн. (довгостроковi кредити банкiв, а саме Кредитний
договiр № 65213К8 вiд 26.02.2013р. ) та 10603 (iншi довгостроковi зобов'язання Договiр займу №20/10/11 вiд 20 жовтня 2011р.);
у 2015 роцi: 19423 тис. грн. (довгостроковi кредити банкiв, а саме Кредитний
договiр № 65213К8 вiд 26.02.2013р. ) та 30410 (iншi довгостроковi зобов'язання Договiр займу №20/10/11 вiд 20 жовтня 2011р.).
Облiк забезпечень наступних витрат i платежiв ведеться вiдповiдно до МСБО 37
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
В балансi товариства вiдсутнi довгостроковi та поточнi забезпечення виплат
персоналу.
7.8. Доходи i витрати
Дохiд вiдповiдно до Концептуальної основи складання та подання фiнансових звiтiв
визначається Товариством як збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового
перiоду у виглядi надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення
зобов'язань, що веде до збiльшення власного капiталу, крiм випадкiв, пов'язаних iз
внесками учасникiв власного капiталу.
Дохiд визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд Товариством
оцiнюється як ймовiрне, та якщо дохiд може бути достовiрно оцiнений i не
пов'язаний зi строком сплати платежу. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю
компенсацiї, яка отримана або пiдлягає отриманню з урахуванням визначених в
договорi умов платежу за вирахуванням податкiв та iн.
Витратами звiтного перiоду Товариство визнає зменшення активiв або збiльшення
зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення
капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), та за умови, що цi
витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного
перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати,
якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi
витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Товариство за 2014 рiк отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,
робiт послуг) в сумi 53477 тис. грн., що на 16736 тис. грн. бiльше порiвняно з
попереднiм роком, за 2015 рiк отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт послуг) в сумi 134084 тис. грн., що на 80607 тис. грн. (150,73%)
бiльше порiвняно з попереднiм роком.
До складу iнших операцiйних доходiв Товариства була вiднесена реалiзацiя запасiв
на загальну суму 10892 тис. грн. у 2014 роцi та 4833 тис. грн. у 2015 роцi.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт послуг) у 2014 роцi склала
45058 тис. грн., що на 17696 тис. грн. бiльше порiвняно з попереднiм роком; у 2015
роцi - 80805 тис. грн. У статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,
робот, послуг)" вiдображена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї i
товарiв, що складається з виробничої собiвартостi товарiв, послуг, що були
реалiзованi протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих
витрат та наднормативних i виробничих витрат.
Витрати Товариства, крiм собiвартостi, складають:
- у 2014 роцi: адмiнiстративнi витрати в сумi 5187 тис. грн., (утримання та
обслуговування пiдприємства), витрати на збут продукцiї 1402 тис. грн., iншi
операцiйнi витрати 5375 тис. грн. (це собiвартiсть реалiзованих запасiв та iншi
господарськi витрати. Дана стаття коригувалась на початок року у зв'язку з
виправленням помилок.), фiнансовi витрати - 2728 тис. грн. (вiдсотки за
користування кредитом), витрати з податку на прибуток - 790 тис. грн.;
- у 2015 роцi: адмiнiстративнi витрати в сумi 9676 тис. грн., (утримання та
обслуговування пiдприємства), витрати на збут продукцiї 11941 тис. грн., iншi
операцiйнi витрати 17864 тис. грн. (це собiвартiсть реалiзованих запасiв та iншi
господарськi витрати), фiнансовi витрати - 2989 тис. грн. (вiдсотки за
користування кредитом), витрати з податку на прибуток - 951тис. грн.
В результатi Товариство отримало чистий прибуток за 2014 рiк в сумi 3831 тис.
грн., та 14691 тис. грн. у 2015 роцi.
До елементiв операцiйних витрат були вiднесенi наступнi суми витрат (тис. грн.):
Вид витрат За 2014 рiк За 2015 рiк
Матерiальнi затрати
11480 37197
Витрати на оплату працi 4308 7483
Вiдрахування на соцiальнi заходи
1741 2797
Амортизацiя 1582 3066

Iншi операцiйнi витрати 27531 53496
Разом 46642 104039
ПАТ "Тернопiльський кар'єр" було у 2014 та 2015 роках було
платником податку на прибуток.

платником ПДВ та

7.9. Рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв за 2014 та 2015 роки складено Товариством за вимогами
МСБО 7 на основi прямого методу, згiдно з яким, розкривається iнформацiя про
основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв
на нетто-основi. Застосування даного методу складання звiту базується на
безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо
дебетових або кредитових оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у
кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй, активiв або
зобов'язань. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної,
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Грошовi потоки в iноземнiй валютi
вiдсутнi.
Чистий рух грошових коштiв Товариства за 2015 рiк складає +630 тис. грн.,
зокрема:
- вiд операцiйної дiяльностi -19238 тис. грн.;
- вiд фiнансової дiяльностi +19868 тис. грн.
8.
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Умови функцiонування
Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує
демонструвати певнi особливостi, якi бiльш притаманнi перехiднiй економiцi. Такi
особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi ринкiв
капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, який
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.
РИЗИКИ
В Товариствi є ймовiрнiсть фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних
ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик,
ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик
лiквiдностi. Товариство не вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює
конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками, проте його
дiяльнiсть спрямована на забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур
та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв
вiд фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi
цiни включають в себе три типи ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний
ризик та iншi цiновi ризики. Фiнансовi iнструменти, схильнi до ринкового ризику
включають кредити та позики, депозити, iнвестицiї, що є в наявностi для продажу та
похiднi фiнансовi iнструменти.
При пiдготовцi аналiзу чутливостi були прийнятi наступнi припущення: чутливiсть
звiту про фiнансовий стан пов'язана з довгостроковими фiнансовими iнструментами;
чутливiсть вiдповiдної статтi звiту про прибутки та збитки показує вплив
передбачуваних змiн вiдповiдних ринкових ризикiв.
Ризик процентної ставки. Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань
домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на грошовi потоки. Процентна маржа
може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або
приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Товариствi вiдсутнi офiцiйно
оформлена полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки
керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi Товариства є несуттєвим.
Кредитний ризик. Кредитний ризик - це ризик того, що у Товариства виникне
фiнансовий збиток, оскiльки контрагенти не виконають свої зобов'язання по
фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Товариство схильне до
кредитного ризику, що пов'язаний з її операцiйною дiяльнiстю (передусiм, по
вiдношенню до кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги) та
фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках та iншi фiнансовi iнструменти.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з
труднощами при виконаннi своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами
оплати вiд постачальникiв товарiв i послуг за укладеними договорами. Товариство
має достатньо коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог.
Управлiння капiталом
Основною метою Товариства по вiдношенню до управлiння капiталом є забезпечення
стабiльної кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для провадження
дiяльностi та максимiзацiї прибутку акцiонерiв.

Товариство здiйснює управлiння структурою капiталу та змiнює його у вiдповiдностi
до змiн в економiчних умовах. З метою збереження або змiни структури капiталу
Товариство може регулювати розмiр виплати дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам
чи випускати новi акцiї.
За роки, що закiнчились 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2015р., внесення змiн до
мети, полiтики та заходiв управлiння капiталом не вiдбувалось.
Товариство здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнтiв фiнансового
важеля, який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу
та чистої заборгованостi. Полiтика Товариства передбачає пiдтримання значень
даного коефiцiєнта у межах 5-10%.
Податковi ризики
Фiнансовий стан та дiяльнiсть Товариства продовжують залишатись пiд впливом
розвитку ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень
законодавства, зокрема податкового законодавства.
Внаслiдок наявностi в податковому законодавствi положень, якi мiстять множинне
тлумачення норм i вимог, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом
нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими
органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Товариство, можливо, буде
змушене визнати додатковi податковi зобов'язання, штрафи та пеню у разi, якщо
податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi
керiвництва Товариства. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових
iнструментiв, резервiв збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення
ринковим умовам тощо. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податковi
зобов'язання, тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття
податкових збиткiв.
Юридичнi ризики
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство не виступає позивачем у будьякiй судовiй справi.
Припинена дiяльнiсть
Товариство повiдомляє, що жодного компоненту фiнансової звiтностi, що вiдповiдає
критерiям припиненої дiяльностi, немає.
Безперервнiсть дiяльностi
Протягом звiтного перiодi дiяльнiсть Товариства була безперервною. Застереження
управлiнського персоналу Товариства вiдносно його здатностi продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi вiдсутнi
9.
ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ:
Товариство не здiйснювало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi)
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
10.
ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля
звiтної дати i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО № 10 "Подiї
пiсля звiтного перiоду".
Товариство оцiнило в перiод з 31.12.2015 року й до цiєї дати iснування наступних
подiй: подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду
(подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2015 рiк); та подiї, якi
свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають
коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв).
Жодної з наведених вище подiй виявлено не було, а тому вiдповiдно до засад,
визначених МСБО 10, щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування
активiв та зобов'язань Товариства вiдсутнi.
Кредити та позики
Пiсля балансової дати Товариство не залучало кошти нi для фiнансування дiяльностi
мiжнародних фiнансових iнституцiй, нi у формi довгострокових iноземних банкiвських
кредитiв.
Дивiденди
Пiсля балансової дати 31.12.2015 року Товариство не оголошувало про виплату
дивiдендiв акцiонерам.
Голова правлiння ПАТ "Тернопiльський кар'єр"
Степанович
Головний бухгалтер ПАТ "Тернопiльський кар'єр"
Євгенiвна

______________ Свiдерський Iгор
_______________ Сум Iрина

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма "Галичина - Аудитсервіс"

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

46001 м. Тернопіль, вул. Замкова 5/37

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів

22599983

0804
26.01.2001
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
АУДИТОРСЬКИЙ

ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства "Тернопільський кар'єр"
станом на 31.12.2015 року
Голові правління та акціонерам
Публічного акціонерного товариства "Тернопільський кар'єр"
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Галичина-аудитсервіс",
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22599983, що знаходиться за адресою: 46001 м.
Тернопіль, вул. Замкова 5/37, яка зареєстрована Виконавчим комітетом
Тернопільської міської Ради народних депутатів 12.07.1995 р., номер запису в
Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців: 1 646 120
0000 006550 і здійснює свою діяльність у відповідності з Свідоцтвом про внесення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 0804
виданого Аудиторською палатою України (надалі - АПУ) 26.01.2001 р., термін дії
якого продовжено до 29.10.2020 р. (рішення АПУ № 316/3 від 29.10.2015 р.).
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0242, видане Аудиторською
палатою України 26.04.2012р. (рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012р.).
Сертифікат аудитора Щирби М.Т.: серія А № 001221 від 28.04.1994 р., термін дії
якого продовжено до 28.04.2018 р. (рішення АПУ № 266/2 від 04.04.2013 р.).
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
1.
Повне найменування - Публічне акціонерне товариство "Тернопільський кар'єр"
2.
Код за ЄДРПОУ - 00292623
3.
Місцезнаходження - 47372, Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Максимівка,
вул. Стара Максимівка, 29
4.
Дата державної реєстрації - 27 січня 1992 року
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Відповідно до договору №11/15М від "07" березня 2016 року аудиторська перевірка
проводилась нами у період з "07" березня 2016 року по "04" квітня 2016 року в
бухгалтерії Публічного акціонерного товариства "Тернопільський кар'єр".
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Тернопільський кар'єр" (надалі - Товариство), що додається, яка включає Баланс
(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів та Звіт про
власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих
облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є
Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі - МСФЗ), нормативно-правові акти
щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні,
внутрішні положення Товариства.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне
подання цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилок.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості,
що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання
та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримали достатні та
прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ

І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Чисті активи Публічного акціонерного товариства "Тернопільський кар'єр" станом на
31.12.2015 року за даними фінансової звітності становлять - 19052 тис. грн., що
відповідає вимогам статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства"
Цивільного кодексу України.
Іпотечних облігацій Товариство не випускало, а також зобов'язань за
борговими та іпотечними цінними паперами немає.
У Публічного акціонерного товариства "Тернопільський кар'єр" станом на 31.12.2015
року в управлінні активи, належні недержавним пенсійним фондам, відсутні.
Протягом 2015 року Товариством не приймалися рішення щодо:
розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу;
про викуп власних акцій;
про утворення, припинення його філій, представництв;
про припинення діяльності Товариства;
зменшення статутного капіталу.
Протягом 2015 року не відбувалося змін у складі виконавчого органу (Правління),
Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
На підставі відповіді на наш запит Товариство повідомило, що у 2015 році:
- не відбувалося зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій;
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися
ухвали про його санацію;
- операції лістингу (делістингу) цінних паперів Товариства на фондовому ринку не
відбувалися.
Нами здійснено перевірку відповідності даних Балансу, головної книги та
аналітичного обліку Товариства за рік, що минув, станом на 31 грудня 2015 року.
Перевіркою відхилень не встановлено. Під час перевірки інших форм звітності
порушень не виявлено. Дані окремих форм звітності відповідають один одному.
Розбіжностей між формами фінансової звітності не встановлено. Товариство протягом
періоду, що перевірялося, дотримувалося обраної облікової політики та
забезпечувало її незмінність.
Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, не
виявлено.
Товариство у 2015 році використовувало діючу кредитну лінію в межах діючого
кредитного ліміту в розмірі 37 154 490,00 (тридцять сім мільйонів сто п'ятдесят
чотири тисячі чотириста дев'яносто грн.. 00 коп.) укладену між ПАТ
"Тернопільський кар'єр" та АТ "Укрексімбанк" (Протокол № 28 Засідання наглядової
ради ПАТ "Тернопільський кар'єр" від 23.12.2015р).
В Товаристві протягом 2015 року не створено службу внутрішнього аудиту
(не запроваджена посада внутрішнього аудитора) та не розроблені принципи (кодекс)
корпоративного управління як це передбачено Законом України "Про акціонерні
товариства).

В Товаристві корпоративне управління, згідно із статутом здійснюють
наступні органи: вищий орган - загальні збори акціонерів; виконавчий орган правління; контролюючі органи - наглядова рада та ревізійна комісія.
Під час аудиту належним чином ідентифіковані та оцінені аудитором ризики
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідь на
які розроблені та виконані належні процедури, в ході виконання яких суттєвих
викривлень не виявлено.
В ході аудиторської перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б
вказували на те, що фінансова звітність Публічного акціонерного товариства
"Тернопільський кар'єр" за 2015 рік складена на підставі недостовірних та неповних
даних про фінансово-господарську діяльність Товариства.
Під час аудиту аудиторами не були виявлені факти порушення Товариством
норм чинного законодавства в процесі здійснення фінансово-господарської
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та
подання фінансової звітності.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
В зв'язку з обмеженням обсягу аудиту можливий вплив питань, що залишились поза
аудиторською вибіркою може мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на
фінансову звітність Товариства в цілому:
аудитори не були присутні під час проведення річної інвентаризації активів
та зобов'язань Товариства станом на 31 грудня 2015 року. З урахуванням такого
обмеження висловлення думки щодо достовірності даних про основні засоби та
матеріальні цінності на кінець звітного року базувалось виключно на підставі
альтернативних аудиторських процедур;
у складі основних засобів Товариства обліковуються повністю проамортизованi
об'єкти з нульовою залишковою вартістю, якi продовжують використовуватись у
господарській діяльності, що не вiдповiдає вимогам МСБО 16.7 в частині визнання
таких основних засобів активами Товариства.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі
"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність Публічного
акціонерного товариства "Тернопільський кар'єр" відображає в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2015 року, а також фінансові
результати його діяльності за 2015 рік та рух грошових коштів за рік, що
закінчився 31 грудня 2015 року згідно з Міжнародними стандартами фінансової
звітності.
Директор
Щирба
Дата аудиторського звіту: "04" квітня 2016 року
Адреса аудиторської фірми: 46001 м. Тернопіль, вул. Замкова 5/37

М.Т.

