Титульний аркуш

27.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 4/200
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор



Федотов Геннадiй Iванович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35328439
4. Місцезнаходження: 39631, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 85
5. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 75-60-30, (0536) 75-60-30
6. Адреса електронної пошти: 477kni@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2021, протокол №7
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://kvarc.pat.ua/emitents/reports/year
27.04.2021

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента
X
9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi вiдсутня в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається. 
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутня в зв'язку з тим, що емiтент не приймав участi в створеннi iнших юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається. 
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звiтному перiодi не проводило рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв емiтента. 
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається в зв'язку з тим, що фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має. 
Iнформацiя про судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному перiодi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства не надається в зв'язку з їх вiдсутнiстю.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення вiдсутня в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається в зв'язку з тим, що у звiтному перiодi такi змiни не вiдбувалися.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, в зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, в зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, в зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало придбання власних акцiй.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, в зв'язку з тим, що у власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв (крiм акцiй АТ "ККУ "Кварц") немає.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, не надається в зв'язку з її вiдсутнiстю.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня в зв'язку з тим, що рiшенням рiчних Загальних зборiв АТ "ККУ"Кварц", якi вiдбулися 23.04.2020 року, прийнято рiшення у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди за 2019 рiк не нараховувати; рiшенням рiчних Загальних зборiв АТ "ККУ"Кварц", якi вiдбулися 21.04.2021 року, прийнято рiшення у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди за 2020 рiк не нараховувати.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається.
Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не надається, в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається. 
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається.
Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається в зв'язку з тим, що згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не надається.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента, не надається в зв'язку з її вiдсутнiстю.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, не надається в зв'язку з її вiдсутнiстю.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не надається, в зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не надається в зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй.
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 надається в зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається в зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск iпотечних сертифiкатiв.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не надається в зв'язку з вiдсутнiстю реєстру iпотечних активiв.
Вiдомостi про ФОН не надаються в зв'язку з вiдсутнiстю ФОН.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не надається в зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не надається в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не надається в зв'язку з вiдсутнiстю ФОН.
Правила ФОН не надаються в зв'язку з вiдсутнiстю ФОН.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	АТ "ККУ "Кварц"
3. Дата проведення державної реєстрації
	11.08.2007
4. Територія (область)
	Полтавська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	778750
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	317
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну
	08.11 - Добування декоративногота будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю
	41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478
2) IBAN
	UA483204780000026002924438543
3) поточний рахунок
	UA483204780000026002924438543
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478
5) IBAN
	UA483204780000026002924438543
6) поточний рахунок
	UA483204780000026002924438543

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
№ 0001450501, 04.02.2020
ГУ ДПС у Полтавськiй областi
штраф
Сплачено 367779,00 грн. -податкове зобов'язання з ПДВ,  91 944,75 грн. - штраф, 45 632,81 грн. - пеня
Опис:
д/в
2
№0014175104, 06.04.2020
ГУ ДПС у Полтавськiй областi
штраф
Сплачено 10 162,65 грн. - штраф з орендної плати за землю
Опис:
д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Закрите акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" створене членами трудового колективу Державного пiдприємства мiнiстерства оборони України  "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", з цiллю взяття в оренду цiлiсного майнового комплексу зазначеного державного пiдприємства, i зареєстроване в Державному реєстрi 11 серпня 2007 р. 26 березня 2009 р. мiж Регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Полтавськiй областi та Товариством укладено Договiр оренди цiлiсного майнового комплексу Державного пiдприємства мiнiстерства оборони України  "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" № 01/Ц-2009. Товариство є правонаступником зазначеного державного пiдприємства щодо всiх майнових та особистих немайнових прав та обов'язкiв , внаслiдок реорганiзацiї шляхом приєднання, вiдповiдно до чинного законодавства України. 30 березня 2011 р. Загальними зборами Товариства органiзацiйно-правову форму ЗАТ "ККУ "Кварц" приведено у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", визначено тип Товариства -  Публiчне акцiонерне товариство, та змiнено найменування Закритого акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" на: повне - Публiчне акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", скорочене - ПАТ "ККУ "Кварц". У 2018 роцi публiчне акцiонерне товариство змiнило тип на приватне акцiонерне товариство та найменування на Акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", скорочене - АТ "ККУ "Кварц".

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
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв    312   чол.
у тому числi:
Промислово-виробничий персонал (ПВП)       308  чол.
Фонд оплати працi всiх працiвникiв                   40 522 тис. грн.
у тому числi:
фонд оплати працi ПВП                                            40 040 тис. грн.
фонд оплати працi неспискового  складу                   482 тис. грн.
Середня заробiтна плата                                         10 694 грн.    
Фонд оплати працi всiх працiвник у порiвняннi з попереднiм перiодом зменшився на 297 тис. грн., при зменшеннi середньооблiкової чисельностi працiвникiв на 2 чол., та середньої  заробiтної плати на 139 грн. Кадрова програма Товариства  спрямована на забезпечення високого рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.


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
АТ "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна 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
Емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика грунтується на принципах безперервностi дiяльностi та нарахування i вiдповiдностi доходiв та витрат. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi визнанi: порiвняннiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, доречнiсть. Додатковими якiсними характеристиками фiнансової звiтностi визнанi: переваження сутностi над формою, повнота, обачнiсть, суттєвiсть, автономнiсть, послiдовнiсть, iсторична собiвартiсть. Тривалiсть операцiйного циклу встановлена 1 мiсяць; межа суттєвостi при розкриттi iнформацiї встановлюється в розмiрi бiльше 1 тис. грн. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням  лiквiдацiйної вартостi. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи  за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв i iншому вибуттi їх оцiнка вiдбувається за методом ФIФО, при реалiзацiї товарiв у їдальнi за методом цiни продажу. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Первiсне визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Аванси виданi вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв. Виручка вiд продажу готової продукцiї, товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товарно-матерiальнi цiнностi, зазвичай в момент вiдвантаження їх. Якщо Пiдприємство бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення. Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню. Витрати облiковуються за методом нарахування.

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), середньо реалізаційні 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 
АТ Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" виробляє щебiнь гранiтний фракцiйний (5х20; 20х40; 25х60; 40х70), вiдсiв гранiтний  (0х5; 0х20; 0х70) iз власної сировини - породи гiрської скельної. Товариство вiдвантажує готову продукцiю залiзничним та автомобiльним транспортом.  Основними споживачами на внутрiшньому ринку збуту є пiдприємства Полтавської та Харкiвської областей.  Попит на продукцiю Товариства має сезонний характер, що не дозволяє працювати на повну потужнiсть на протязi всього року. Також негативними чинниками, що стримують зростання обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї є низький попит на внутрiшньому ринку, спричинений вiдсутнiстю платоспроможних замовникiв.  Конкуренцiю на ринках збуту  складають  ДПУППУЗ "Крюкiвське кар'єроуправлiння", ТОВ "Нерудбудматерiали", ДПУППУЗ "Редутське  кар'єроуправлiння", ПрАТ "Рижiвський гранiтний кар'єр".

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 
У 2016 р. пiдприємством придбанi основнi засоби на суму 1 116 тис. грн., в тому числi:  машини та обладнання - 1 108 тис. грн.,  iншi основнi засоби - 8 тис. грн.
У 2017 р. пiдприємством придбанi основнi засоби на суму 4 803 тис. грн., в тому числi:  машини та обладнання - 4 084 тис. грн., транспортнi засоби - 680 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 29 тис. грн.,  iншi основнi засоби - 10 тис. грн.
У 2018 р. пiдприємством придбанi основнi засоби на суму 3 865 тис. грн., в тому числi:  машини та обладнання - 2 744 тис. грн., транспортнi засоби - 1 041 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 80 тис. грн.
У 2019 р. пiдприємством придбанi основнi засоби на суму 2 536 тис. грн., в тому числi:  машини та обладнання - 2 379 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар  - 157 тис. грн.
У 2020 р. пiдприємством придбанi основнi засоби на суму 4 512 тис. грн., в тому числi:  машини та обладнання - 4 110 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар  - 402 тис. грн.
Придбання здiйснювалося за власнi кошти. За умови наявностi обiгових коштiв, пiдприємством будуть здiйснюватися iнвестицiї та придбання.


Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2020 р. - 23 438 тис. грн., в т.ч.: власнi основнi засоби - 1 295 тис. грн., орендованi основнi засоби (цiлiсний майновий комплекс ДП МОУ ККУ "Кварц") - 22 143 тис. грн. Використання, полiпшення та вiдновлення орендованого майна  здiйснюється вiдповiдно до умов законодавства та Договору оренди ЦМК ДП МОУ ККУ "Кварц" вiд 26.03.2009  № 01/Ц-2009.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основнi iстотнi проблеми, що впливають на результати роботи пiдприємства: економiчна криза та полiтична нестабiльнiсть, якi тривають в Українi, свiтова пандемiя короновiрусної хвороби та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого поширення, непосильний податковий тиск, дефiцит обiгових коштiв, що змушує пiдприємство залучати кредитнi кошти пiд значнi вiдсотки, нестабiльнiсть податкового законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування здiйснюється за рахунок власних i кредитних коштiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв Товариство не має.

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)
У 2020 р. обсяги виробництва у порiвняннi з 2019 р. зменшились. У 2021 р. обмежувальнi заходи, що застосовуються українським урядом як протидiя розповсюдженню пандемiї короновiрусної хвороби, можуть негативно вплинути на Товариство через зниження попиту на товари пiдприємства, затримки в погашення боргiв через можливий негативний вплив пандемiї на клiєнтiв, девальвацiю валюти та iн.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У звiтному роцi дослiдження та розробки не проводились. На 2021 рiк iнвестицiйнi програми на дослiдження та розробку не запланованi, однак пiдприємство готове розглянути пропозицiї по спiвробiтництву у цих напрямках.

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


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори
акцiонери
згiдно реєстру власникiв цiнних iменних паперiв АТ ККУ "Кварц"
Наглядова рада
- Голова Наглядової ради
- члени Наглядової ради

Легкий Iван Семенович 
Синьоокий Юрiй Анатолiйович
Яковенко Вiктор Iванович
Радченко Анатолiй Iiвнович
Абрамик Володимир Ярославович

виконавчий орган
Директор
Федотов Геннадiй Iванович
Ревiзiйна комiсiя
- Голова Ревiзiйної комiсiї
- члени Ревiзiйної комiсiї

Лубенець Марина Сергiївна
Iвахно Олег Миколайович
Фадiна Галина Дмитрiвна


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Директор
Федотов Геннадiй Iванович
1962
вища, у 1984 р. закiнчив Днiпропетровський гiрничiй iнститут  за спецiальнiстю "Економiка органiзацiї гiрничої промисловостi", гiрничий iнженер
38
ПАТ (АТ) "ККУ "Кварц", 35328439, Директор
11.04.2018, строком на 5 рокiв (до проведення рiчних Загальних зборiв)

Опис:
ДП МОУ "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц"  (ЗАТ "ККУ "Кварц", ПАТ "ККУ "Кварц", АТ "ККУ "Кварц" ), Директор.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ККУ "Кварц"  (протокол вiд 11.04.2018 р.) обрано Директором строком на 5 рокiв (до проведення рiчних Загальних зборiв).
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. Посаду на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагорода Директору Товариства у звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi.
2
Голова Наглядової ради
Легкий Iван Семенович
1955
вища, у 1981 р. закiнчив Харкiвський полiтехнiчний iнститут, автомобiлi i транспорт, iнженер-механiк
48
ПАТ (АТ) "ККУ "Кварц", 35328439, Голова Наглядової ради
11.04.2018, строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв)

Опис:
З 30.03.2011 р. Голова Наглядової ради ЗАТ "ККУ "КВАРЦ" (АТ "ККУ "КВАРЦ" ). 
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2018 р.) обрано членом Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв).
Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 вiд 11.04.2018 р.) обрано Головою Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ".
Виплачених винагород  в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. Посаду на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа є акцiонером АТ "ККУ "Кварц", не є представником акцiонера (групи акцiонерiв) АТ "ККУ "Кварц", не є незалежним директором.
3
член Наглядової ради
Радченко Анатолiй Iванович
1958
вища, у 1982 р. закiнчив Полтавський сiльськогосподарський iнститут, iнженер-механiк
45
ПАТ (АТ) "ККУ "Кварц", 35328439, член Наглядової ради
11.04.2018, строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв)

Опис:
З 30.03.2011 р. - член Наглядової ради ЗАТ "ККУ "КВАРЦ" (ПАТ "ККУ "КВАРЦ", АТ "ККУ "КВАРЦ").
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2018 р.) обрано членом Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв).
Виплачених винагород  в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. Посаду на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа є акцiонером АТ "ККУ "Кварц", не є представником акцiонера (групи акцiонерiв) АТ "ККУ "Кварц", не є незалежним директором.
4
член Наглядової ради
Абрамик  Володимир Ярославович
1962
вища, у 1989 р. закiнчив Академiю цивiльної авiацiї, експлуатацiя повiтряного транспорту, iнженер-пiлот
41
ПАТ (АТ) "ККУ "Кварц", 35328439, член Наглядової ради
11.04.2018, строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв)

Опис:
З 30.03.2011 р. - член Наглядової ради ЗАТ "ККУ "КВАРЦ" (ПАТ "ККУ "КВАРЦ", АТ "ККУ "КВАРЦ").
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2018 р.) обрано членом Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв).
Виплачених винагород  в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. 
Займає наступнi посади на iнших пiдприємствах:
Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Гiрник" (ЄДРПОУ 13928815, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 85 А).
Рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ "Гiрник" (протокол вiд 22.04.2020 р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "Гiрник" Абрамика Володимира Ярославовича.
Посадова особа є акцiонером АТ "ККУ "Кварц", не є представником акцiонера (групи акцiонерiв) АТ "ККУ "Кварц", не є незалежним директором.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. 
5
член Наглядової ради
Яковенко Вiктор Iванович
1959
у 1982р. закiнчив Харкiвський iндустрiальний технiкум, технiк-механiк
46
ПАТ (АТ) "ККУ "Кварц", 35328439, член Наглядової ради
11.04.2018, строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв)

Опис:
З 23.10.1995 р. - ПАТ (АТ) "ККУ "Кварц", начальник дробильно-сортувального цеху;
з 19.04.2017 р. - член Наглядової ради ПАТ "ККУ "Кварц" (АТ "ККУ "КВАРЦ").
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2018 р.) обрано членом Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв).
Виплачених винагород  в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. Посаду на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа є акцiонером АТ "ККУ "Кварц", не є представником акцiонера (групи акцiонерiв) АТ "ККУ "Кварц", не є незалежним директором.
6
член Наглядової ради
Синьоокий Юрiй Анатолiйович
1969
вища, у 2009 р. закiнчив Днiпропетровський унiверситет економiки та права, бакалавр з економiки пiдприємств
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ПАТ (АТ) "ККУ "Кварц", 35328439, член Наглядової ради
11.04.2018, строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв)

Опис:
З 02.08.2010 р. начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення ПАТ "ККУ "Кварц" (АТ "ККУ "КВАРЦ");
з 19.04.2017 р. член Наглядової ради ПАТ "ККУ "Кварц" (АТ "ККУ "КВАРЦ").
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2018 р.) обрано членом Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв).
Виплачених винагород  в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. Посаду на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа є акцiонером АТ "ККУ "Кварц", не є представником акцiонера (групи акцiонерiв) АТ "ККУ "Кварц", не є незалежним директором.
7
Голова Ревiзiйної комiсiї
Лубенець Марина Сергiївна
1982
вища, у 2004 р. закiнчила Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет за спецiальнiстю "Економiка пiдприємства", спецiалiст з економiки пiдприємства
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ПАТ (АТ) "ККУ "Кварц", 35328439, член Ревiзiйної комiсiї
11.04.2018, строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв)

Опис:
З 01.09.2009 р. - ЗАТ "ККУ "Кварц" (ПАТ "ККУ "Кварц", АТ "ККУ "Кварц"), начальник планово-економiчного вiддiлу;
з 19.05.2010 р. член Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "ККУ "Кварц" (ПАТ "ККУ "Кварц", АТ "ККУ "Кварц");
з 11.04.2018 р. - Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол №2 вiд 11.04.2018 р.) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв).
Виплачених винагород  в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. Посаду на iнших пiдприємствах не обiймає.

8
член Ревiзiйної комiсiї
Iвахно Олег Миколайович
1974
вища, у 1998 р. закiнчив Нацiональну гiрничу академiю за спецiальнiстю "Вiдкритi гiрничi розробки", гiрничий iнженер
27
ПАТ (АТ) "ККУ "Кварц", 35328439, член Ревiзiйної комiсiї
11.04.2018, строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв)

Опис:
З 05.05.2009 р. ПАТ "ККУ "Кварц" (АТ "ККУ "Кварц"), головний iнженер;
з 12.04.2016 р. ПАТ "ККУ "Кварц" (АТ "ККУ "Кварц"), член Ревiзiйної комiсiї.
Виплачених винагород  в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. Посаду на iнших пiдприємствах не обiймає.
9
член Ревiзiйної комiсiї
Фадiна Галина Дмитрiвна
1980
вища, у 2006 р. закiнчила Закрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський унiверситет економiки та права", спецiалiст з економiки пiдприємства
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ПАТ (АТ) "ККУ "Кварц", 35328439, iнспектор вiддiлу кадрiв
11.04.2018, строком на 3 роки (до проведення рiчних Загальних зборiв)

Опис:
З 18.10.2007р. ПАТ "ККУ "Кварц" (АТ "ККУ "Кварц"), iнспектор вiддiлу кадрiв
з 11.04.2018 р. АТ "ККУ "Кварц", член Ревiзiйної комiсiї.
Виплачених винагород  в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає. Посаду на iнших пiдприємствах не обiймає.
10
головний бухгалтер
Полосухiна Свiтлана Анатолiївна
1968
вища, у 1989 р. закiнчила Полтавський кооперативний iнститут за спецiальнiстю "Економiка i органiзацiя заготiвлi продуктiв сiльського господарства", економiст
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ПАТ (АТ) "ККУ "КВАРЦ", 35328439, заступник директора з фiнансiв та економiки
12.10.2015, строк, на який призначено особу, не визначений

Опис:
З 05.05.2009 р. - ЗАТ "ККУ "Кварц", заступник директора з фiнансiв та економiки;
з 19.05.2010 р. Голова Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "ККУ "Кварц" (ПАТ "ККУ "КВАРЦ", АТ "ККУ "Кварц").
Виплачених винагород  в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, немає.
Займає посади на iнших пiдприємствах: Ревiзор Приватного акцiонерного товариства "Гiрник" (ЄДРПОУ 13928815, 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 85 А).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Директор
Федотов Геннадiй Iванович
5 497
35,29374
5 497
0
Голова Наглядової ради
Легкий Iван Семенович
170
1,091493
170
0
член Наглядової ради
Радченко Анатолiй Iванович
155
0,995185
155
0
член Наглядової ради
Абрамик  Володимир Ярославович
1 377
8,841091
1 377
0
член Наглядової ради
Яковенко Вiктор Iванович
200
1,284109
200
0
член Наглядової ради
Синьоокий Юрiй Анатолiйович
30
0,192616
30
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Лубенець Марина Сергiївна
40
0,256822
40
0
член Ревiзiйної комiсiї
Iвахно Олег Миколайович
1 274
8,179775
1 274
0
член Ревiзiйної комiсiї
Фадiна Галина Дмитрiвна
24
0,154093
24
0
головний бухгалтер
Полосухiна Свiтлана Анатолiївна
749
4,808989
749
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Слiд зазначити, що АТ "ККУ "Кварц" за 2020 рiк отримано чистий збиток в сумi - 11 577 тис. грн.
Станом на 31.12.2020 р. поточнi зобов'язання склали 90 344 тис. грн., всi активи склали 67 624 тис. грн. (в т. ч. необоротнi активи - 36 031  тис. грн., оборотнi активи - 31 593 тис. грн.). Тобто в 2020 р. зобов'язання перевищують активи в 1,34 рази, тобто на 34 %. Станом на 31.12.2020 року Товариство отримала вiд'ємне значення власного капiталу (чистих активiв) 57 086 тис. грн.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а також те, який вплив вони можуть надати на фiнансовий стан Пiдприємства. Основнi iстотнi проблеми, що впливають на результати роботи пiдприємства: економiчна криза та полiтична нестабiльнiсть, якi тривають в Українi, свiтова пандемiя короновiрусної хвороби та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого поширення, непосильний податковий тиск, дефiцит обiгових коштiв, що змушує пiдприємство залучати кредитнi кошти пiд значнi вiдсотки, нестабiльнiсть податкового законодавства.
Плани розвитку пiдприємства полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi продукцiї та змiцнення позицiй Товариства на українському ринку щебеневої продукцiї.
Керiвництво впевнено, що в сформованiй ситуацiї воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Пiдприємства.

2. Інформація про розвиток емітента
Основнi пiдсумки роботи пiдприємства за 2020 рiк наступнi:
Випущено 866 807  м. куб. щебеневої продукцiї, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 167 621 тис. грн., фонд заробiтної плати - 40 522 тис. грн., середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв - 312 чол., середньомiсячна заробiтна плата на одного працiвника - 10 694 грн. Фонд оплати працi всiх працiвник у порiвняннi з 2019 роком зменшився на 297 тис. грн., при зменшеннi середньооблiкової чисельностi працiвникiв на 2 чол., та середньої  заробiтної плати на 139 грн. Пiдприємство у 2020 роцi не використовувало у повному обсязi виробничi потужностi. Причинами недостатнiх обсягiв виробництва та реалiзацiї є економiчна криза та полiтична нестабiльнiсть, якi тривають в Українi, свiтова пандемiя короновiрусної хвороби та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого поширення, та вiдсутнiсть достатнього попиту на продукцiю пiдприємства на внутрiшньому ринку. 
 Перед Товариством стоять такi основнi завдання на 2021 р.:
- пошуки нових ринкiв збуту продукцiї;
- пiдтримання у належному станi виробничих потужностей;
- проведення оптимiзацiї структури управлiння та чисельностi;
- пiдвищення якостi продукцiї.


3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом 2020 року АТ "ККУ "Кварц" не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похiдних цiнних паперiв, у тому числi такi, якi б могли вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану та доходiв або витрат Товариства.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Функцiя управлiння ризиками Пiдприємства здiйснюється вiдносно фiнансових ризикiв, операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик змiни вiдсоткової ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими рисками є мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Пiдприємства для тих ризикiв, якими можна керувати або якi є профiльними для машинобудiвної галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Пiдприємства в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Пiдприємства цього законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових органiв. Зокрема, iснує вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувались, будуть оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати перiоди строком в 1095 днiв дiяльностi, що безпосередньо передували термiну перевiрки. 
Судовi справи. До Пiдприємства перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь суттєвих збиткiв.
Зобов'язання за капiтальними витратами. Станом на 31 грудня 2020 р. у Пiдприємства  не iснують договiрнi  зобов'язання за капiтальними витрати на основнi засоби.
Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Пiдприємство проводить перiодичну оцiнку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов'язань вони негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. Керiвництво Пiдприємства  вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов'язань, що виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкiллю.
Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. 
Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками Пiдприємства здiйснюється вiдносно фiнансових ризикiв, операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик змiни вiдсоткової ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими рисками є мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Пiдприємства для тих ризикiв, якими можна керувати або якi є профiльними для машинобудiвної галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Пiдприємства в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв.
Кредитний ризик. Пiдприємство має ймовiрнiсть понести збитки вiд кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обв'язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть до кредитному ризику виникає в результатi продажу Пiдприємством продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи. Пiдприємство проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi. 
Ринковий ризик. Пiдприємство має ймовiрнiсть постраждати внаслiдок дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики зв'язанi з вiдкритими позицiями по 
а) iноземним валютам,
б) вiдсотковим активам i зобов'язанням, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Пiдприємство  контролює  щоденно вiдхилення по означеним ризикам, але не може запобiгти збиткам  у разi суттєвих змiн на ринку.
Ризик змiни вiдсоткової ставки. Пiдприємство не має суттєвих вiдсоткових активiв, прибуткiв та операцiйних грошових потокiв, якi залежать вiд змiни ринкової вiдсоткової ставки. 
У Пiдприємства немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни вiдсоткових ставок. Проте у момент залучення позикових коштiв менеджмент пiдприємства, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована або плаваюча вiдсоткова ставка найбiльш задовольняє iнтересам Пiдприємства упродовж заданого перiоду. Iнший цiновий ризик. Пiдприємство не схильне до ризику змiни цiни акцiй тому, що iнвестицiї у наявностi для продажу на балансi Пiдприємства вiдсутнi .
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Пiдприємство матиме труднощi при виконаннi фiнансових зобов'язань. Пiдприємство схильне до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiв. Пiдприємство намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Корпоративне управлiння АТ "ККУ "Кварц" здiйснюється у вiдповiдностi до законодавства України, насамперед, норм Цивiльного та Госпоадрського кодексiв, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папрери та фондовий ринок", iнших законiв, нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Статуту, рiшень загальнох зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та  Директора товаритства. 
Кодекс корпоративного управлiння АТ "ККУ "Кварц" не розроблявся та не затверджувався.


кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Рiшеннi про добровiльне застосування  кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, не приймалося.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практика  корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариством не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки у Товариства вiдсутнiй власний кодекс корпоративного управлiння та Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
23.04.2020
Кворум зборів
72,55
Опис
Порядок денний Загальних зборiв
(перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах):
1. Обрання лiчильної комiсiї, припинення повноважень лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту Загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора АТ "ККУ "Кварц" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї АТ "ККУ "Кварц" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради АТ "ККУ "Кварц" за 2019 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту АТ "ККУ "Кварц" за 2019 рiк.
7. Розподiл прибутку (збиткiв) АТ "ККУ "Кварц" за 2019 рiк та затвердження розмiру дивiдендiв за 2019 рiк.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi АТ "ККУ "Кварц" на 2020 рiк.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинiв АТ "ККУ "Кварц".  
Пропозицiй щодо змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв Товариства, який було доведено до вiдома акцiонерiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства та нових проектiв рiшень з питань проекту порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного Загальних зборiв:
Пiдсумки голосування з питань порядку денного №№1,2,3,4,5,6,7,8,9
"ЗА" - 10 777 голосiв, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Загальний опис прийнятих на Загальних зборах рiшень:
Прийняте рiшення з 1-го питання порядку денного:
1.1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Козлова В.О., члени лiчильної комiсiї - Соловей О.О., Таран С.П.
1.2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї пiсля проведення Загальних зборiв та виконання нею всiх своїх повноважень вiдповiдно до чинного законодавства України.
Прийняте рiшення з 2-го питання порядку денного:
Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв АТ  "ККУ "Кварц": доповiдь по третьому питанню - до 20 хвилин; iншi доповiдi - до 10 хвилин; iнформацiя - до 5 хвилин; виступи в обговореннi - до 5 хвилин; довiдки - до 3 хвилин. По всiм питанням порядку денного голосування проводити вiдкрите за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос. 
Прийняте рiшення з 3-го питання порядку денного:
Звiт Директора АТ "ККУ "Кварц" про результати  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк затвердити.
Прийняте рiшення з 4-го питання порядку денного:
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ "ККУ "Кварц" про результати фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за 2019 рiк затвердити.
Прийняте рiшення з 5-го питання порядку денного:
Звiт Наглядової ради АТ "ККУ "Кварц" за 2019 рiк затвердити.
Прийняте рiшення з 6-го питання порядку денного:
6.1. Рiчний звiт Товариства за 2019 рiк затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 року затвердити. 
Прийняте рiшення з 7-го питання порядку денного:
У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди за 2019 рiк не нараховувати.
Прийняте рiшення з 8-го питання порядку денного:
Основнi напрями дiяльностi АТ "ККУ "Кварц"  на 2020 рiк затвердити.
Прийняте рiшення з 9-го питання порядку денного:
9.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, а саме:  
1) кредитних договорiв (договорiв фiнансового кредиту), за якими гранична сукупна вартiсть визначена у розмiрi не бiльше 30 000 000,00 грн. (тридцяти мiльйонiв грн. 00 коп.), що можуть бути укладенi АТ "ККУ "Кварц" з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), за рiшенням Наглядової ради АТ "ККУ "Кварц",  протягом року iз дня прийняття вiдповiдного рiшення;
2) договорiв, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами (договорами фiнансового кредиту), укладеними з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831)  (договорiв майнової поруки, застави/iпотеки майна, що є власнiстю АТ "ККУ "Кварц"), за якими гранична сукупна вартiсть визначена у розмiрi не бiльше 60 000 000,00 грн. (шiстдесят мiльйонiв грн. 00 коп.), що можуть бути укладенi  АТ "ККУ "Кварц" з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "ПФБ КРЕДИТ"  (код ЄДРПОУ 25292831), за рiшенням Наглядової ради АТ "ККУ "Кварц", до дати наступних  чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ККУ "Кварц", протягом року iз дня прийняття вiдповiдного рiшення;
3) договорiв, що забезпечують виконання АТ "ККУ "Кварц" зобов'язань iнших фiзичних чи юридичних осiб перед Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя  "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Iпотекодавцем (договорiв майнової поруки, застави/iпотеки майна, що є власнiстю АТ "ККУ "Кварц"), за якими гранична сукупна вартiсть визначена у розмiрi не бiльше 60 000 000,00 грн. (шiстдесят мiльйонiв грн. 00 коп.), що можуть бути укладенi АТ "ККУ "Кварц"  з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), за рiшенням Наглядової ради АТ "ККУ "Кварц", до дати наступних  чергових Загальних зборiв акцiонерiв       АТ "ККУ "Кварц" протягом року iз дня прийняття вiдповiдного рiшення.
9.2. Надати повноваження Наглядовiй радi АТ "ККУ "Кварц" на прийняття рiшень щодо отримання АТ "ККУ "Кварц" в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитiв) та надання в заставу/iпотеку будь-якого майна, що належить АТ "ККУ "Кварц", на будь-яку суму, що не перебiльшує граничну сукупну вартiсть, визначену рiшенням Загальних зборiв про попереднє надання  згоди на вчинення значних правочинiв, iз самостiйним визначенням строкiв, процентних ставок, графiкiв погашення, цiльового використання кредитних коштiв та iнших суттєвих умов кредитних договорiв (договорiв фiнансового кредиту), договорiв, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорiв, що забезпечують виконання зобов'язань iнших фiзичних чи юридичних осiб перед Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831).
9.3. Надати повноваження Директору АТ "ККУ "Кварц" (з правом передоручення) на пiдписання кредитних договорiв (договорiв фiнансового кредиту), договорiв, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорiв, що забезпечують виконання зобов'язань iнших фiзичних чи юридичних осiб перед Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорiв про внесення змiн до них, а також всiх необхiдних для цього документiв), на умовах, визначених вище, з правом самостiйного визначення на свiй розсуд всiх iнших умов цих договорiв, якi не визначенi Наглядовою радою АТ "ККУ "Кварц".


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

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

X
Акціонери

X
Депозитарна установа
X

Інше (зазначити)
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради вiд 10.03.2020р.), реєстрацiю акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) для участi в Загальних зборах акцiонерiв здiйснювала Депозитарна установа.

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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
Голосування зi всiх питань порядку денного на Загальних зборах акцiонерiв проводилося вiдкрите за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос. 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація
X

Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
У звiтному роцi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не проводилися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
Нi
Інше (зазначити)
У звiтному роцi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не проводилися

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д/в

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д/в

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Легкий Iван Семенович

X
Голова Наглядової ради Товариства: 
- органiзовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
- скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них; 
- затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства; 
- постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства - представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах iз стороннiми юридичними та фiзичними особами; 
- готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради; 
- пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства; 
- на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Директора Товариства, вносить змiни до нього; 
- здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач.

Синьоокий Юрiй Анатолiйович

X
Член Наглядової ради:
- Приймає активну участь у засiданнях Наглядової ради (прийняття участi в обговореннi питань, висування пропозицiй, щодо прийняття рiшень, тощо)
- Розгляд та аналiз наданої iнформацiї (звiтiв, документiв, презентаiй тощо)
- Участь у голосуваннi.

Яковенко Вiктор Iванович

X
Член Наглядової ради:
- Приймає активну участь у засiданнях Наглядової ради (прийняття участi в обговореннi питань, висування пропозицiй, щодо прийняття рiшень, тощо)
- Розгляд та аналiз наданої iнформацiї (звiтiв, документiв, презентаiй тощо)
- Участь у голосуваннi.
Радченко Анатолiй Iванович

X
Член Наглядової ради:
- Приймає активну участь у засiданнях Наглядової ради (прийняття участi в обговореннi питань, висування пропозицiй, щодо прийняття рiшень, тощо)
- Розгляд та аналiз наданої iнформацiї (звiтiв, документiв, презентаiй тощо)
- Участь у голосуваннi.
Абрамик Володимир Ярославович

X
Член Наглядової ради:
- Приймає активну участь у засiданнях Наглядової ради (прийняття участi в обговореннi питань, висування пропозицiй, щодо прийняття рiшень, тощо)
- Розгляд та аналiз наданої iнформацiї (звiтiв, документiв, презентаiй тощо)
- Участь у голосуваннi.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Засiдання   Наглядової  ради  скликаються  за  iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової  ради  також  скликаються  на  вимогу Ревiзiйної комiсiї,  Директора Товариства.  
На вимогу  Наглядової  ради  в  її  засiданнi  або в розглядi окремих питань  порядку  денного  засiдання  бере  участь  Директор.
Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру  необхiдностi  з перiодичнiстю не рiдше одного разу на квартал.
У засiданнi  Наглядової  ради  на  її  запрошення  з правом дорадчого голосу  можуть брати участь представники профспiлкового або  iншого  уповноваженого  трудовим  колективом  органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.      
Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу.  
У  разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв  Наглядової ради та до обрання всього складу Наглядової ради засiдання  Наглядової  ради  є  правомочними  для вирiшення питань вiдповiдно  до  її  компетенцiї  за  умови,  що  кiлькiсть  членiв Наглядової  ради,  повноваження  яких  є чинними, становить бiльше половини  її  складу.
Рiшення  Наглядової  ради  приймається  простою  бiльшiстю голосiв  членiв Наглядової ради,  якi беруть участь у засiданнi та мають право  голосу. 
На засiданнi Наглядової ради кожний член  Наглядової  ради має один голос.
Голова Наглядової  ради  у разi  рiвного  розподiлу  голосiв  членiв  Наглядової ради пiд час прийняття рiшень має право вирiшального голосу.
Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.
Протокол засiдання  Наглядової  ради  пiдписує  Голова Наглядової ради. 

У 2020 роцi проведено 10 засiдань наглядової ради, та прийнятi такi рiшення:
- обрання аудиторської фiрми та визначення умов договору;
- про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв; 
- затвердження рiчного звiту за 2019 рiк;
- про змiну умов за договорами фiнансових кредитiв, про надання згоди про виведення з пiд забезпечення рухомого майна та надання повноважень на пiдписання договорiв та iнших документiв;
- затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 1 квартал, 1 пiврiччя, 9 мiсяцiв 2020 року.


Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X
д/в
З питань призначень

X
д/в
З винагород

X
д/в
Інше (зазначити)
д/в
д/в

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
д/в
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
Комiтети з питань аудиту, з питань призначень, з винагород, iншi комiтети в складi Наглядової ради Товариства вiдсутнi.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Подання iнформацiї не передбачено Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (зi змiнами) для Приватних акцiонерних товариств.


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 (зазначити)
У внутрiшнiх документах Товариства будь-якi вимоги до членiв Наглядової ради щодо галузевих знань, досвiду роботи в галузi, знань у сферi фiнансiв i менеджменту, особистих якостей, вiдсутностi конфлiкту iнтересiв, граничного вiку, iншi вимоги вiдсутнi.
X


Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

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

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

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

Інше (зазначити)
У звiтному перiодi Наглядова рада Товариства не переобиралася, нових членiв Наглядової ради не обиралося.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
д/в

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Федотов Геннадiй Iванович
Директор
Функцiональнi обов'язки члена виконавчого органу:
виконувати рiшення Вищого органу товариства;
виконувати рiшення Наглядової ради товариства;
органiзовувати впровадження у виробництво нової технiки i прогресивної технологiї;
органiзовувати виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань, що взятi товариством;
органiзовувати матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства;
приймати участь в органiзацiї реалiзацiї (збут) продукцiї, виробленої товариством, у тому числi робiт та послуг;
налагоджувати юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi товариства; забезпечувати товариство квалiфiкованими кадрами;
органiзовувати впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi в товариствi; створювати для працiвникiв нормальнi;
безпечнi i сприятливi умови для роботи в товариствi органiзовувати виконання екологiчних програм;
органiзовувати збереження й ефективне використання майна та прибутку товариства;   
виконувати iншi обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi товариства, якщо це передбачено дiючим законодавством та Статутом товариства
Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть та не є членом Наглядової ради та/або членом Ревiзiйної комiсiї. Будь якi вимоги до Директора викладенi у внутрiшнiх документах акцiонерного товариства, а саме галузевi знання i досвiд роботи в галузi,знання у сферi фiнансiв i менеджменту, особистi якостi (чеснiсть, вiдповiдальнiсть), вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв,граничний вiк - вiдсутнi.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Директор як одноосiбний виконавчий орган видає накази та розпорядження, щодо дiяльностi Товаритсва, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом.
У 2020 р. Директором прийнято та оформлено наказами 383 рiшення, в т.ч. по особовому складу 109, про вiдпустки 46, вiдрядження 54, з адмiнiстративно господарських питань 63, iнших 111.

Оцінка роботи виконавчого органу
Подання iнформацiї не передбачено Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (зi змiнами) для Приватних акцiонерних товариств.

Примітки
д/в 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

З метою успiшного функцiонування пiдприємства, збереження та збагачення його активiв налагоджений механiзм управлiння. Його складовими  є внутрiшньогосподарська полiтика, надiйна система бухгалтерського облiку, надiйне  збереження активiв i документiв, розподiл функцiй управлiння i вiдповiдальностi, вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам, дотримання положень Статуту Товариства, вiдповiднiсть прийнятих внутрiшнiх правил вимогам законодавчих актiв, тобто дотримання законодавства України, зовнiшнi та внутрiшнi перевiрки Товариства, що включають перiодичне зiставлення, аналiз i перевiрку рахункiв, документацiї пiдприємства, здiйснення перевiрок незалежним аудитором. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку здiйснює Головний бухгалтер Товариства, для перевiрки дiяльностi пiдприємства створено Ревiзiйну комiсiю. Затвердженої системи управлiння ризиками у Емiтента немає, проте Товариство усвiдомлює схильнiсть до певних ризикiв та їх наслiдки. 

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?  2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
ні
так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
ні
ні
так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
ні
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)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Статут

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
ні
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
ні
ні
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
д/в

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Федотов Геннадiй Iванович

35,29374
2
Абрамик Володимир Ярославович

8,841091
3
Iвахно Олег Михайлович

8,179775

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
15 575
720
вiдповiдно п. 10 Роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" ЗУ "Про депозитарну систему України"
12.10.2014
Опис
д/в

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Члени Наглядової ради, Директор та члени Ревiзiйної комiсiї є посадовими особами органiв управлiння Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки.
Кiлькiсть членiв Наглядової ради визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Дитектором та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв).
Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). 
Повноваження члена Наглядової ради, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена наглядової ради.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).
Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi.
Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
У разi якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень Директора вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Загальнi  збори  Товариства  можуть прийняти рiшення про дострокове припинення  повноважень  членiв  Наглядової ради  та  одночасне обрання нових членiв. 
Без рiшення Загальних зборiв  повноваження  члена  Наглядової ради припиняються:
1) за  його  бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
3) в разi набрання  законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 
4) в разi смертi,  визнання  його  недiєздатним,  обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. 
Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.

Директор Товариства є виконавчим органом Товариства та здiйснює виконавчi функцiї по управлiнню Товариством.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльностю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компитенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Директором може бути будь-яка   фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть та не є членом Наглядової ради та/або членом Ревiзiйної комiсiї.
Директор Товариства обирається Загальними зборами Товариства до дати проведення  чергових  рiчних  Загальних  зборiв строком на 5 рокiв. 
Трудовi вiдносини Директор з Товариством регулюється контрактом, що укладає з Товариством та пiдписується вiд iменi Товариства Головою Наглядової  ради Товариства. Розмiр заробiтної плати Директора визначається Наглядовою радою.

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства  Загальнi  збори  обирають Ревiзiйну комiсiю. 
Кiлькiсть членiв Ревiзiйної комiсiї визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Мiнiмальна кiлькiсть членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства не може бути меншою нiж 3 осiби.
Члени Ревiзiйної  комiсiї  обираються  з числа акцiонерiв, якi  мають  повну цивiльну  дiєздатнiсть.  Голова   Ревiзiйної   комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Строк повноважень  Ревiзiйної комiсiю  встановлюється  на перiод до дати проведення  чергових  рiчних  Загальних  зборiв на п'ять рокiв.
Не можуть бути членом Ревiзiйної комiсiї:  член Наглядової ради;  Директор;  особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;  члени iнших органiв Товариства.

 Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi.


9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
3) затвердження звiту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
7) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
10) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом;
12) прийняття рiшення про  вiдсторонення  Директора вiд здiйснення  його  повноважень  та  обрання особи,  яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
13) обрання реєстрацiйної комiсiї за винятком випадкiв, встановлених законодавством України;
14) призначення Голови та секретаря Загальних зборiв, визначення регламенту Загальних зборiв;
15) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16) розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 
17) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України;
18) обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
19) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
20) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України;
21) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
22) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
23) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
24) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
25) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством України;
26) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
27) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
29) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до законодавства України;
30) створення, реорганiзацiя, видiл, лiквiдацiя дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, створення пiдприємств (юридичних осiб) iз внесенням капiталу до їх статутних фондiв, а також  їх реорганiзацiя, видiл та лiквiдацiя;
31) розгляд пропозицiй Директора про лiквiдацiю Товариства, щодо призначення лiквiдацiйної комiсiї, розгляд промiжного лiквiдацiйного балансу, розгляд  лiквiдацiйного балансу;
32) призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
33) погодження порядку розподiлу прибутку, перерозподiлу прибутку поточного
перiоду;
34) контроль за виконанням директором Товариства рiшень Загальних  зборiв акцiонерiв, Наглядової ради;
35) погодження проведення операцiй по укладенню угод для отримання кредитiв;
36) вихiд з iнiцiативою проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, в разi необхiдностi, а також залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
37) узгодження регулярної рiчної iнформацiї, що надається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
38) узгодження пропозицiй Директора Товариства щодо внесення змiн та доповнень до Статуту.  
39) приймати рiщення щодо змiни видiв дiяльностi Товариства вiдповiдно до Класифiкатора видiв економiчної дiяльностi.
 40) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України.

Директор має право:
- дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, правоохоронними та контролюючими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами, громадськими органiзацiями як на територiї України так i за її межами;
- видавати довiреностi на право вчиняти юридичнi дiї i представництво вiд iменi Товариства; 
- укладати вiд iменi Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є  предметом цих договорiв (угод) не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, крiм заборонених дiючим законодавством України;  
- укладати договори дарування по узгодженню з Наглядовою радою;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством, органiзовувати бухгалтерськiй облiк, звiтнiсть та контроль за господарською дiяльнiстю Товариства;
- вiдкривати банкiвськi рахунки;
- визначати органiзацiйну структуру Товариства;
- розподiляти функцiональнi обов'язки мiж працiвниками Товариства;
- визначати умови оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- вирiшувати питання поточної роботити дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
- приймати на роботу, звiльняти та накладати дисциплiнарнi стягнення на працiвникiв Товариства, затверджувати положення про форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства, визначати умови та встановлювати розмiри оплати працi всiх працiвникiв Товариства;
- заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення, у вiдповiдностi з чинним законодавством;
- встановлювати вимоги щодо професiйної та дiлової пiдготовки працiвникiв Товариства;
- призначати головних спецiалiстiв та розподiляти  обов'язки, затверджувати штатний  розклад  та Правила  внутрiшнього трудового розпорядку по узгодженню з Наглядовою радою;
- видавати накази та iншi розпорядчi документи, обов'язковi для виконання будь-яким працiвником Товариства;
- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови, скарги та iншi документи, що стосуються судових справ, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом сторонi в судовому процесi;
- надавати до Наглядової ради пропозицiї про придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй; 
- затверджувати умови договору з депозитарною установою по узгодженню з Наглядовою радою;
- укладати (пiдписувати) колективний договiр вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства з представниками трудового колективу або iншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу, по узгодженню з Наглядовою радою; 
-розробка та реалiзацiя планiв основних напрямкiв дiяльностi акцiонерного Товариства;
- подання для погодження Наглядовою радою пропозицiй щодо розмiру дивiдендiв, виплачуваних за рiк та порядку покриття збиткiв;
- вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосц;
- органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, формування порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв за погодженням Наглядової ради, подання проектiв документiв для розгляду i затвердження Зборами, звiту про дiяльнiсть Товариства;
- розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства; 
- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, у межах компетенцiї, передбачениї цим Статутом та згiдно з чинним законодавством України.

Права та обов'язки членiв  Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом, iншими актами законодавства.
Ревiзiйна комiсiя  має право вносити пропозицiї до порядку  денного  Загальних  зборiв   та  вимагати  скликання позачергових Загальних зборiв.  Ревiзiйна комiсiя має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь  в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової  ради.  
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства здiйснюються за дорученням Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради, Директора та власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсii або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi не менше як 10% акцiй. Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимоги.
Ревiзiйна комiсiя  проводить  перевiрку фiнансово-господарської  дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
IНФОРМАЦIЯ ЩО НЕ Є ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ТА ЗВIТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю.
Аудитор ознайомився з iнформацiєю, що наведена у Звiтi про управлiння складеного вiдповiдно до  Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. Аудитор зазначає, що iнформацiя наведена у цьому Звiтi про управлiння представлена користувачам з метою достовiрного уявлення про результати дiяльностi пiдприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основнi ризики й невизначеностi дiяльностi та дiї керiвництва вiдповiдно до заявлених стратегiчних планiв розвитку компанiї. 
Розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж цiєю iншою iнформацiєю наведеною у Звiтi про управлiння i фiнансовою звiтнiстю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту дослiджується на предмет викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.


ПРО УЗГОДЖЕНIСТЬ ЗВIТУ ПРО УПРАВЛIННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВIДПОВIДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД 

Вiдповiдно до статтi 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", аудитор вважає, що "Звiт про управлiння" є узгодженим з фiнансовою звiтнiстю Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" за звiтний перiод. Звiт про управлiння, що надається Акцiонерному товариству "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", складено на виконання Закону України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змiн до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" та не мiстить суттєвих викривлень. 
Звiт про управлiння мiстить достовiрну фiнансову та не фiнансову iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства, його стан i перспективи розвитку та розкриває основнi ризики i невизначеностi його дiяльностi. 


IНША IНФОРМАЦIЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ I АНАЛIЗ КЕРIВНИЦТВОМ ФIНАНСОВОГО СТАНУ I РЕЗУЛЬТАТIВ ДIЯЛЬНОСТI

Iнша iнформацiя включає iнформацiю, яка мiститься в обговореннi i аналiзi керiвництвом фiнансового стану i результатiв дiяльностi, однак, не включена в фiнансову звiтнiсть i наш аудиторський звiт про неї. Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю несе керiвництво Компанiї. Наша думка про фiнансову звiтнiсть не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не надаємо висновку, який виражає впевненiсть в будь-який формi в вiдношеннi до цiєї iнформацiї. В зв'язку з проведенням аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленi з iншою iнформацiєю i розглядi при цьому питань, якi можуть бути не узгодженi з фiнансовою звiтнiстю, або нашими знаннями цих питань, якi отриманi пiд час аудиту. Якщо на основi проведеної нами роботи ми дiйдемо до висновку, що iснує суттєве викривлення iншої iнформацiї, ми повiдомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi було б включити до звiту. У вiдповiдностi з ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" аудитор висловлює свою думку щодо iнформацiї про систему внутрiшнього контролю i корпоративне управлiння. Нами виконанi певнi процедури щодо розкриття цiєї iнформацiї. Ми оцiнили наявнi у Товариства засоби внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента шляхом тестування. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та Положеннями про вiдповiднi органи управлiння та контролю. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалося змiн у складi власникiв iстотної участi акцiонерiв, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента.
 Протягом звiтного року у Товариства функцiонували наступнi органи управлiння: 
- Загальнi збори акцiонерiв; 
- Наглядова рада; 
- Директор; 
- Ревiзiйна комiсiя.
Органи управлiння протягом перiоду дiяли в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається Статутом. Управлiння поточною дiяльнiстю виконується одноосiбно директором, який виконує свої обов'язки згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту, внутрiшнiх Положень Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту.
Протягом 2020 року фактори ризику, що впливали на пiдприємство, подiляються на зовнiшнi i внутрiшнi. До внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Товариствi механiзм її реалiзацiї. До зовнiшнiх ризикiв належать соцiальнi потрясiння, iнфляцiя, змiна податкового законодавства, кон'юнктура, тощо. Зовнiшнє середовище складається з факторiв, якими Товариство може управляти i навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй дiяльностi. До складових, на якi Товариство може впливати, належить ринковий попит i конкуренцiя. Найбiльш суттєвим зовнiшнiм фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик безперервностi дiяльностi, можливостi втрати активiв, якi розмiщенi на непiдконтрольнiй Українi територiї. Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої i дiєвої системи корпоративного управлiння, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується внутрiшнiми документами, має вплив на ефективнiсть його роботи, сприяє прибутковостi i стабiльностi, збiльшує довiри з боку акцiонерiв i формує довгостроковi спiввiдношення з партнерами i суспiльства в цiлому.


11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц не є фiнансовою установою."


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні







Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Федотов Геннадiй Iванович
5 497
35,29374
5 497
0
Абрамик Володимир Ярославович
1 377
8,841091
1 377
0
Iвахно Олег Михайлович
1 274
8,179775
1 274
0
Усього
8 148
52,314606
8 148
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна
15 575
50,00
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:
- участь в управлiннi Товариством;
- отримання дивiдендiв;
- отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;
- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери - власники простих акцiй Товариства, поряд з правами, передбаченими Статутом можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства.
Акцiонери зобов'язанi:
- дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
Iнформацiя про наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi вiдсутня.
Примітки:
Статутний капiтал Товариства становить 778 750,00 (сiмсот сiмдесят вiсiм тисяч сiмсот п'ятдесят)  гривень.  Станом на 31 грудня 2019 року загальна кiлькiсть акцiй складає 15575 штук простих акцiй за номiнальною вартiстю 50 гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу.
Акцiонерами  Товариства  визнаються  фiзичнi  i   юридичнi особи, якi  є власниками акцiй Товариства. Частки акцiонерiв у Статутному капiталi Товариства у вiдсотках та в акцiях розподiляються згiдно облiкового реєстру акцiонерiв Товариства.
Станом на 31.12.2020 року акцiонерами товариства є 240 фiзичних осiб, якiм належать 15 575 акцiй, що становить 100 % статутного капiталу.
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.06.2010
10/16/1/10
Полтавське теруправлiння ДКЦПФР
UA4000075071
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
50
15 575
778 750
100
Опис
Данi про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами АТ ККУ "КВАРЦ" вiдсутня. Факт включення/виключення цiнних паперiв АТ ККУ "КВАРЦ" до/з бiржового реєстру фондової бiржi вiдсутнiй.
У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.
Вiдомостi про наявнiсть у звiтному перiодi публiчної пропозицiї вiдсутнi.
За звiтний перiод будь-яких обмежень щодо обiгу акцiй Товариства встановлено не було.
 Станом на 31.12.2020 року акцiонерами товариства є 240 фiзичних осiб, якiм належать 15 575 акцiй, що становить 100 % статутного капiталу.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Абрамик Володимир Ярославович
1 377
8,841091
1 377
0
Левченко Володимир Григорович
20
0,128411
20
0
Пащенко Олександр Григорович
40
0,256822
40
0
Радченко Анатолiй Iванович
155
0,995185
155
0
Iвахно Олег Михайлович
1 274
8,179775
1 274
0
Баранюк Михайло Iванович
60
0,385233
60
0
Вiданова Лариса Олександрiвна
20
0,128411
20
0
Гончаров Володимир Сергiйович
20
0,128411
20
0
Кай Леонiд Миколайович
20
0,128411
20
0
Корнет Володимир Григорович
20
0,128411
20
0
Легкий Iван Семенович
170
1,091493
170
0
Литвиненко Михайло Григорович
150
0,963082
150
0
Митюк Сергiй Миколайович
150
0,963082
150
0
Мищенко Сергiй Семенович
25
0,160514
25
0
Найдюк Олег Миколайович
20
0,128411
20
0
Неборак Олег Григорович
20
0,128411
20
0
Пляка Юрiй Юрiйович
20
0,128411
20
0
Погребняк Григорiй Iванович
150
0,963082
150
0
Полтавець Олексiй Миколайович
20
0,128411
20
0
Прутянов Петро Олексiйович
20
0,128411
20
0
Пшiнник Вiталiй Анатолiйович
20
0,128411
20
0
Радченко Людмила Василiвна
20
0,128411
20
0
Сiдєльова Тетяна Миколаївна
20
0,128411
20
0
Скирда Свiтлана Михайлiвна
40
0,256822
40
0
Федотов Геннадiй Iванович
5 497
35,29374
5 497
0
Стрига Сергiй Володимирович
20
0,128411
20
0
Строкань Iван Андрiйович
40
0,256822
40
0
Тарасенко Наталiя Iванiвна
40
0,256822
40
0
Хоружий Олександр Петрович
30
0,192616
30
0
Чемерис Сергiй Михайлович
26
0,166934
26
0
Шаврова Вiкторiя Вiкторiвна
20
0,128411
20
0
Яковенко Вiктор Iванович
200
1,284109
200
0
Фадiна Галина Дмитрiвна
24
0,154093
24
0
Полосухiна Свiтлана Анптолiївна
749
4,808989
749
0
Шолудько Михайло Олексiйович
20
0,128411
20
0
Усього
10 517
67,524882
10 517
0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
11.06.2010
10/16/1/10
UA4000075071
15 575
778 750
14 855
0
0
Опис:
Iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй АТ ККУ "Кварц", права голосу за якими обмежено вiдсутня.  Iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй АТ ККУ "Кварц", права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
1 350
1 251
21 394
21 151
22 744
22 402
  будівлі та споруди
493
437
7 535
7 317
8 028
7 754
  машини та обладнання
740
797
10 608
12 358
11 348
13 155
  транспортні засоби
0
0
3 222
1 461
3 222
1 461
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
117
17
29
15
146
32
2. Невиробничого призначення:
61
44
1 108
1 038
1 169
1 082
  будівлі та споруди
0
0
1 033
979
1 033
979
  машини та обладнання
30
21
9
5
39
26
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
47
46
47
46
  інші
31
23
19
8
50
31
Усього
1 411
1 295
22 502
22 189
23 913
23 484
Опис
Строки корисного використання основних засобiв є такими:
Будiвлi та споруди - вiд 5 до 50 рокiв
Машини та обладнання - вiд 2 до 25 рокiв
Транспортнi засоби - вiд 1 до 10 рокiв
Прилади та iнвентар - вiд 1 до 15 рокiв
Використання, полiпшення та вiдновлення орендованого майна  здiйснюється вiдповiдно до умов законодавства та Договору оренди ЦМК ДП МОУ ККУ "Кварц" вiд 26.03.2009  № 01/Ц-2009.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2020 р. - 51 700 тис. грн., в ч. : власнi основнi засоби - 13 155 тис. грн., орендованi основнi засоби (цiлiсний майновий комплекс ДП МОУ ККУ "Кварц") - 38 545 тис. грн.
Нарахована амортизацiя на 31.12.2020 р. - 28 262 тис. грн., в ч. : власнi основнi засоби - 11 860 тис. грн., орендованi основнi засоби (цiлiсний майновий комплекс ДП МОУ ККУ "Кварц") - 16 402 тис. грн.
Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням  лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигiд, притаманних цьому активу. Знос орендованих активiв нараховується протягом найменшого з двох перiодiв: строку оренди чи строку корисного використання орендованих активiв, якщо тiльки не iснує обгрунтованої вiрогiдностi того, що Пiдприємство отримає право власностi на цi активи до кiнця строку оренди. 
Ступень зносу основних засобiв на 31.12.2020 р. - 45,3%, в ч. : власнi основнi засоби - 90,2 % тис. грн., орендованi основнi засоби (цiлiсний майновий комплекс ДП МОУ ККУ "Кварц") - 42,6%.
Ступiнь використання основних засобiв - 70 %, обумовлений вiдсутнiстю достатнього попиту на продукцiю пiдприємства та неповним завантаженням потужностей.
У 2020 р. пiдприємством придбанi основнi засоби на суму 4 512 тис. грн., в тому числi:  машини та обладнання - 4 110 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар  - 402 тис. грн.
У 2020 р. вибуло основних засобiв на суму 28 тис. грн., в т. ч.: машини та обладнання - 11 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 17 тис. грн.
Обмежень використання майна емiтента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
-57 086
-45 514
Статутний капітал (тис.грн)
779
779
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
779
779
Опис
Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок
Статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 57 865 тис. грн. Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 57 865 тис. грн. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
11 046
X
X
у тому числі:

ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ"
26.06.2015
4 430
20
22.08.2022
ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ
26.06.2015
1 406
20
20.09.2021
ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ"
19.09.2017
1 660
20
16.02.2023
ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ"
29.11.2018
3 550
20
22.11.2021
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
3 990
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
1 113
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
108 561
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
124 710
X
X
Опис
д/в

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


у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
 у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Щебiнь
395511 м. куб.
89238,1
46
392338 м. куб.
88551,5
41
2
Вiдсiв гранiтний
471296 м. куб.
68919,9
54
564989 м. куб.
64642,1
59
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Сировина та матерiали
64,4
2
Зарплата та вiдрахування
24

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, м. Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 363-04-00
Факс

Вид діяльності
Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
Опис
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56- 70
Факс
(044) 287-56- 73
Вид діяльності
Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi
Опис
Iнформацiйнi послуги щодо оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку та подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Комiсiї
Свiдоцтво про включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку Реєстрацiйний номер DR/00001/АРА - iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, дата включення до Реєстру 18.02.2019 р.
Свiдоцтво про включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку Реєстрацiйний номер DR/00002/АRM - iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР,
дата включення до Реєстру 18.02.2019 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кремiнь Брок"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
37015651
Місцезнаходження
39600, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Ватутiна, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Серiя АЕ № 286521
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
Міжміський код та телефон
(0536) 75-78-11
Факс
(0536) 75-78-11
Вид діяльності
Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
21326993
Місцезнаходження
04070, Україна, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 0238
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(044) 465-72-89
Факс

Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис
Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв:
№ 0238 вiд 26.01.2001 року № 98
Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв:
Свiдоцтво  про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0244 Рiшення АПУ №249/5 вiд 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України
Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит проф. учасникiв фондового ринку:
включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес"

КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц"
за ЄДРПОУ
35328439
Територія
Полтавська область, Автозаводський р-н
за КОАТУУ
5310436100
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Добування піску, гравію, глин і каоліну
за КВЕД
08.12
Середня кількість працівників: 317
Адреса, телефон: 39631 м.Кременчук, вул.Київська, 85, (0536) 75-60-30
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
9 612
9 069
    первісна вартість
1001
10 609
10 322
    накопичена амортизація
1002
( 997 )
( 1 253 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
23 866
23 438
    первісна вартість
1011
47 216
51 700
    знос
1012
( 23 350 )
( 28 262 )
Інвестиційна нерухомість
1015
47
46
    первісна вартість
1016
50
50
    знос
1017
( 3 )
( 4 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
3 022
3 478
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
36 547
36 031
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
18 362
19 914
Виробничі запаси
1101
3 335
6 489
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
15 010
13 408
Товари
1104
17
17
Поточні біологічні активи
1110
1
1
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
3 953
5 680
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
3 634
1 152
    з бюджетом
1135
116
117
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
171
191
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
2 989
270
Готівка
1166
2
6
Рахунки в банках
1167
2 987
264
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
4 268
Усього за розділом II
1195
29 226
31 593
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
65 773
67 624

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
779
779
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
-7 463
-7 458
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
117
117
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-38 947
-50 524
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
-45 514
-57 086
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
5 717
4 276
Інші довгострокові зобов’язання
1515
17 005
14 922
Довгострокові забезпечення
1520
14 580
15 165
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
3
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
37 302
34 366
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
5 350
6 770
    товари, роботи, послуги
1615
25 622
32 029
    розрахунками з бюджетом
1620
2 855
3 990
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
452
475
    розрахунками з оплати праці
1630
1 938
1 947
    одержаними авансами
1635
34 605
40 603
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
1 775
3 164
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
1 388
1 366
Усього за розділом IІІ
1695
73 985
90 344
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
65 773
67 624
Примітки: Примiтки в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

Керівник				Федотов Геннадiй Iванович

Головний бухгалтер			Полосухiна Свiтлана Анатолiївна
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц"
за ЄДРПОУ
35328439

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
167 621
175 105
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 146 067 )
( 144 820 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
21 554
30 285
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
78 110
87 192
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 8 737 )
( 8 070 )
Витрати на збут
2150
( 17 264 )
( 17 999 )
Інші операційні витрати
2180
( 80 739 )
( 90 258 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
1 150
    збиток
2195
( 7 076 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
893
1 107
Інші доходи
2240
2 121
2 200
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 7 971 )
( 5 937 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
0
0
    збиток
2295
( 12 033 )
( 1 480 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
456
962
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
0
0
    збиток
2355
( 11 577 )
( 518 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-11 577
-518
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
100 354
100 794
Витрати на оплату праці
2505
41 872
42 548
Відрахування на соціальні заходи
2510
8 587
9 063
Амортизація
2515
5 597
5 139
Інші операційні витрати
2520
16 929
13 933
Разом
2550
173 339
171 477
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,000000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Примiтки в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

Керівник				Федотов Геннадiй Iванович

Головний бухгалтер			Полосухiна Свiтлана Анатолiївна
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц"
за ЄДРПОУ
35328439


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
4 114
8 642
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
749
748
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
269 316
286 646
Надходження від повернення авансів
3020
177
478
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
2 683
4 216
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
7 890
38 564
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 119 169 )
( 106 672 )
Праці
3105
( 32 915 )
( 33 115 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 8 847 )
( 9 047 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 32 971 )
( 29 030 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 12 501 )
( 9 965 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 20 470 )
( 19 065 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 74 681 )
( 106 357 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 510 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 8 942 )
( 44 581 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
6 894
10 492
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 5 660 )
( 2 200 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-5 660
-2 200
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 1 080 )
( 2 290 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 2 873 )
( 3 326 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-3 953
-5 616
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-2 719
2 676
Залишок коштів на початок року
3405
2 989
390
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
-77
Залишок коштів на кінець року
3415
270
2 989
Примітки: Примiтки в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

Керівник				Федотов Геннадiй Iванович

Головний бухгалтер			Полосухiна Свiтлана Анатолiївна
КОДИ
Дата

Підприємство
Акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц"
за ЄДРПОУ
35328439

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
779
0
-7 463
117
-38 947
0
0
-45 514
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
779
0
-7 463
117
-38 947
0
0
-45 514
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
-11 577
0
0
-11 577
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
5
0
0
0
0
5
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
5
0
-11 577
0
0
-11 572
Залишок на кінець року 
4300
779
0
-7 458
117
-50 524
0
0
-57 086
Примітки: Примiтки в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

Керівник				Федотов Геннадiй Iванович

Головний бухгалтер			Полосухiна Свiтлана Анатолiївна
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           ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА
     Акцiонрного товариства  "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц"

Ми пiдготували окрему фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2020 р., яка достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан АТ "ККУ "Кварц" на кiнець звiтного перiоду, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
-  вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне застосування;
-  прийняття суджень та оцiнок, якi є обгрунтованими та зваженими;
-  iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь-яких iстотних вiдхилень вiд них та надання пояснень у фiнансовiй звiтностi;
-  розкриття iнформацiї про облiкову полiтику у формi, що забезпечить доречнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
-  оцiнку здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
-  розробку, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю АТ "ККУ "Кварц";
-  ведення облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди пiдприємства, а також надати з обгрунтованою точнiстю у будь-який час iнформацiю про фiнансовий стан АТ "ККУ "Кварц" i забезпечила б вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
-  ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України;
-  застосування усiх можливих виправданих заходiв щодо збереження активiв АТ "ККУ "Кварц";
-  виявлення та запобiгання випадкам зловживань та iнших порушень.
Керiвництво Пiдприємства вважає, що при пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi, наведеної на 28 сторiнках, Пiдприємство послiдовно застосовувало вiдповiдну облiкову полiтику, пiдкрiплювало її обгрунтованими та обачними оцiнками i розрахунками та забезпечило дотримання вiдповiдних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.


Директор
АТ "ККУ "Кварц"             _____________________Федотов Г. I.

Головний бухгалтер АТ "ККУ "Кварц"    _____________________  Полосухiна С. А.

Дата  23.02.2021 р.

АТ "ККУ "Кварц" 
Адреса: вул. Київська, 85, 
м. Кременчук, 
Полтавська обл., 39631
Україна


 ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН НА 31.12.2020 рiк
АКТИВИ
Довгостроковi активи
Основнi засоби (залишкова вартiсть)                    23 438	        23 866
Нематерiальнi активи                                                9 069	          9 612   
Iнвестицiйна нерухомiсть                                               46                 47
Довгостроковi бiологiчнi активи
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Вiдстроченi податковi активи                                   3 478	        3 022
Усього довгострокових активiв                             36 031	      36 547

Поточнi активи
Запаси                                                                       6 489	       3 335    
Поточнi бiологiчнi активи                                                 1                 1
Готова продукцiя                                                     13 408	     15 010       
Товари                                                                             17              17
Дебiторська заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги 
-чиста реалiзацiйна вартiсть                                    5 680	      3 953    
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
-з бюджетом                                                                 117            116
-з податку на прибуток                                                  0                0
-за виданими авансами                                           1 152	      3 634        
-iнша поточна дебiторська заборгованiсть                191            171
Грошовi кошти та їх еквiваленти                                270         2 989  
Iншi оборотнi активи                                                 4 268	            0 
Усього поточних активiв                                       31 593	   29 226
УСЬОГО АКТИВIВ                                                  67 624	   65 773

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Статутний капiтал                                                       779            779
Додатковий капiтал                                              (7 458)	  (7 463)
Резервний капiтал                                                      117            117
Нерозподiлений прибуток                                  (50 524)	(38 947) 
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ                       (57 086)	(45 514)

Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв                              4 276	   5 717     
Iншi довгостроковi зобов;язання                        14 922	 17 005
Пенсiйнi зобов'язання                                         15 165	 14 580   
Цiльове фiнансування                                                  3                0
Усього довгострокових зобов'язань                 34 366	 37 302   

Поточнi зобов'язання
Поточна кредиторська заборгованiсть 
за довгостроковими зобов'язаннями                6 770	  5 350
Кредиторська заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги                                                  32 029	25 622
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
-аванси отриманi                                                40 603	34 605  
-з бюджетом                                                         3 990	  2 855         
-зi страхування                                                        475	     452     
-з оплати працi                                                     1 947          1 938
Поточнi забезпечення                                         3 164          1 775
Iншi поточнi зобов'язання                                   1 366          1 388           
Усього поточних зобов'язань                          90 344	73 985  
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ 
ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ                                              67 624	65773   

Затверджено вiд iменi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Директор АТ "ККУ "Кварц"                                               Федотов Г.I.
Головний бухгалтер АТ "ККУ "Кварц"                              Полосухiна С. А.


    ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ    за 2020 рiк
    у тисячах гривень      Примiтка             2020                     2019
Доходи вiд основної дiяльностi              167 621	                175 105       
Собiвартiсть реалiзованої 
продукцiї                                                  (146 067)	(144 820)      
Валовий прибуток                                     21 554     	 30 285         
Iншi операцiйнi доходи                              78 110	                87 192     
Витрати на реалiзацiю i доставку           (17 264)	                 (17 999)
Адмiнiстративнi витрати                            (8 737)	                  (8 070)    
Iншi операцiйнi витрати                             (80 739)	(90  258)         
Прибуток вiд операцiйної дiяльностi
Фiнансовi доходи                                          893	                   1107   
Iншi доходи                                                   2 121    	   2 200
Фiнансовi витрати                                     (7 971)	                  (5 937)     
Iншi витрати                                                                                 
Прибуток до оподаткування                   (12 033)  	  (1 480)  
Податок на прибуток                                  456	                     962  
Чистий прибуток i загальна сума 
сукупного прибутку                                  (11 577)	    (518)

Затверджено вiд iменi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Директор АТ "ККУ "Кварц"                                 Федотов Г.I.

Головний бухгалтер АТ "ККУ "Кварц"                 Полосухiна С. А.


 ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ за 2020 рiк
                 Стаття                     Код               За звiтний             За аналогiчний
                                                                         перiод                 перiод минулого 
                                                                                                            року
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї  
(товарiв, робiт, послуг)        3000                    4 114	         8 642                
Повернення податкiв i 
зборiв                                    3005                        0                           0
у тому числi податку на 
додану вартiсть                    3006                        0                           0
Цiльового фiнансування     3010                      749	         748      
Надходження авансiв вiд 
покупцiв i замовникiв          3015                  269 316	       286 646     
Надходження вiд 
повернення авансiв             3020                      177	         478            
Надходження вiд вiдсоткiв 
за залишками коштiв 
на поточних рахунках          3025                          0                          0
Надходження вiд операцiйної 
аренди                                 3040                       2 683	         4 216
Iншi надходження               3095                       7 890	       38 564    
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг)       3100                     (119 169)	    (106 672)     
Працi                                    3105                       (33115)               (25748)              
Вiдрахувань на соцiальнi 
заходи                                  3110                       (8 847)	        (9 047) 
Зобов'язань з податкiв 
i зборiв                                  3115                    (32 971)               (29 030)      
Витрачання на оплату 
зобов'язань з податку 
на прибуток                          3116                           0                           0
Витрачання на оплату 
зобов'язань з податку 
на додану вартiсть              3117                     (12 501)	        (9 965)
Витрачання на оплату 
зобов'язань з iнших 
податкiв i зборiв                  3118                     (20 470)	      (19 065)
Витрачання на оплату 
авансiв                                 3135                     (74 681)            (106 357) 
Витрачання на оплату 
повернення авансiв           3140                         (510)	             0     
Витрачання на оплату 
цiльових внескiв                 3145
Iншi витрачання                  3190                        (8 942)               (44 581)
Чистий рух коштiв вiд 
операцiйної дiяльностi       3195                          6 894	        10 492
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Реалiзацiя:
фiнансових iнвестицiй      3200
необоротних активiв         3205
Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв                              3215
дивiдендiв                            3220
Надходження вiд 
погашення позик               3230
Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй       3255
необоротних активiв         3260                        (5 660)	        (2 200)
Витрачання на надання 
позик                                  3275
Чистий рух коштiв вiд  
iнвестицiйної дiяльностi    3295                       (5 660)	        (2 200)
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Надходження вiд:              3300
власного капiталу
Отриманi позики               3305                             0                        0                        
Iншi надходження              3340 
Погашення позик              3350                        1 080	        2 290
Сплаченi дивiденди           3355
Витрачання на сплату 
вiдсоткiв                             3360                       (2 873)	       (3 326)             
Iншi платежi                        3390
Чистий рух коштiв вiд 
фiнансової дiяльностi        3395                      (3 953)	       (5 616)                    
Чистий рух коштiв за 
звiтний перiод                    3400                      (2 719)                  (2 676)         
Залишок коштiв на 
початок року                      3405                       2 989	           390     
Вплив змiни валютних 
курсiв на залишок   
коштiв                                 3410                           0                          (77)                           
Залишок коштiв на 
кiнець року                         3415                         270	        2 989

Затверджено вiд iменi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Директор АТ "ККУ "Кварц"                                   Федотов Г.I.

Головний бухгалтер АТ "ККУ "Кварц"                  Полосухiна С. А.


ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА 2020 рiк
у тисячах гривень
Сальдо на 31 грудня 2018 р.
Статутний капiтал                                                          779
Додатковий капiтал                                                  (4 763)
Резервний капiтал                                                         117
Нерозподiлений прибуток                                      (38 429)
Усього                                                                     (42 296)

Усього сукупного прибутку (збитку)
Iншi змiни в капiталi 
Статутний капiтал                          
Додатковий капiтал                                                (2 700)
Резервний капiтал                                                        
Нерозподiлений прибуток                                         (518)
Усього                                                                       (6626)

Сальдо на 31 грудня 2019 р.
Статутний капiтал                                                         779
Додатковий капiтал                                                  (7 463)
Резервний капiтал                                                         117
Нерозподiлений прибуток                                      (38 947)
Усього                                                                     (45 514)

Усього сукупного прибутку (збитку)
Iншi змiни в капiталi 
Статутний капiтал                           
Додатковий капiтал                                            
Резервний капiтал                                                          
Нерозподiлений прибуток                                    (11 577)
Усього                                                                   (11 577)

Сальдо на 31 грудня 2020 р.
Статутний капiтал                                                        779              
Додатковий капiтал                                                (7458)
Резервний капiтал                                                       117           
Нерозподiлений прибуток                                    (50 524)
Усього                                                                   (57 086)

Затверджено вiд iменi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Директор АТ "ККУ "Кварц"                                    Федотов Г.I.

Головний бухгалтер АТ "ККУ "Кварц"                  Полосухiна С. А.


  1. Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
Акцiонрне товариства  "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" (далi - Пiдприємство) було зареєстроване i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Пiдприємство є  акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв в рамках належних їм акцiй, та було засновано у вiдповiдностi iз законодавством України. Адреса зареєстрованого офiсу Пiдприємства:   вул. Київська, м. Кременчуг, Полтавська обл., 39631.
Державне пiдприємство Мiнiстерства оборони України "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" засноване на державнiй власностi та створено наказом  Мiнiстерства оборони вiд 15.03.1996 року №66. 
Починаючи з 30.04.2009 р.  згiдно наказу  Мiнiстра оборони  України вiд 28.04.2009 р. №201 припинена дiяльнiсть Державного пiдприємства Мiнiстерства оборони України "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", шляхом його реорганiзацiї через приєднання до орендаря - Закритого акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", яке стає правонаступником прав та обов'язкiв пiдприємства вiдповiдно до договору оренди цiлiсного майнового комплексу вiд 28.03.2009 р. № 01/Ц-2009.
У 2011роцi закрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. №514-VI змiнило найменування з Закритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство.     
У 2018 роцi публiчне акцiонерне товариство змiнило тип на приватне акцiонерне товариство та наiменування на Акцiонерне товариство.
Товариство здiйснює дiяльнiсть, керуючись Статутом, затвердженим загальними зборами акцiонерiв 11.04.2018 р.
Основними видами дiяльностi, якими займається товариство, є виробництво та реалiзацiя щебеню гранiтного, вiдсiву гранiтного, пiщано-щебневої сумiшi, каменю дробленого, видобування пiску, гравiю, глин i коалiну, видобування, вiдбiй, подрiбнення вапняку, гiпсу, крейди, ангiдриту та доломiту, будiвництво житлових i нежитлових будiвель, неспецiалiзована оптова торгiвля, вантажний автомобiльний транспорт, постачання iнших готових страв.
  
  2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Українськiй економiцi притаманнi ознаки ринку, що розвивається. 

Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а також те, який вплив вони можуть надати на фiнансовий стан Пiдприємства. Керiвництво впевнено, що в сформованiй ситуацiї воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Пiдприємства.
Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Пiдприємства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан може бути суттєвим.	
	
  3. Основа складання фiнансової звiтностi
  Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
Пiдприємство почало готувати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", у якому передбачено, що усi публiчнi акцiонернi товариства повиннi складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р. До 1 сiчня 2012р. основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Пiдприємства були Положення (стандарти) бухгалтерського облiку П(С)БО України.
Пiдприємство прийняло рiшення щодо застосування вищевказаних вимог та пiдготувало фiнансову звiтнiсть згiдно з 
МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р.	

  Основа оцiнки. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу первiсної вартостi.

  Функцiональна валюта та валюта подання
Нацiональною валютою України є гривня, яка являє собою функцiональну валюту Пiдприємства i є валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть. Вся фiнансова iнформацiя, подана в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї.
Курси обмiну основних валют до гривнi, використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, на 31 грудня 2020 р. були такими: 1 долл. США =  28,2746 грн. (31 грудня 2019р. 1 долл. США =  23,6862 грн .); 1 євро = 34,7396 (в  2019р. 1 євро = 26,422 в розрахунках не використовувалось); 1 рос.руб. = 0,3782 грн. (31 грудня 2019 р. = 0,3816 грн. )

Валютнi обмеження в Українi зводяться до обов`язкового отримання дебiторської заборгованостi у валютi протягом 365 днiв пiсля дати продажу. Iноземна валюта може бути легко конвертована в гривнi за курсом, близьким до курсу Нацiонального банку України. У поточний час українська гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України.  
Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає, дозволять Пiдприємству продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ.  
Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв, зобов`язань, доходiв та витрат, що вiдображаються у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi активи та зобов`язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок. Оцiнки та основнi припущення переглядаються. Змiни в облiкових оцiнках визнаються у тому перiодi, в якому вони внесенi, та у майбутнiх перiодах, на якi впливають цi змiни.
Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у цiй фiнансовiй звiтностi, представлена у примiтцi 5 "Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики".

  4. Основнi положення облiкової полiтики
Облiкова полiтика грунтується на принципах безперервностi дiяльностi та нарахування i вiдповiдностi доходiв та витрат. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi визнанi: порiвняннiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, доречнiсть. Додатковими якiсними характеристиками фiнансової звiтностi визнанi: переваження сутностi над формою, повнота, обачнiсть, суттєвiсть, автономнiсть, послiдовнiсть, iсторична собiвартiсть. Тривалiсть операцiйного циклу встановлена 1 мiсяць; межа суттєвостi при розкриттi iнформацiї встановлюється в розмiрi бiльше 1 тис. грн.
Основнi засоби. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi, капiталiзованi витрати на позики стосовно активiв, що вiдповiдають певним критерiям. Придбане програмне забезпечення, яке є невiд'ємною частиною функцiональностi вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi.

Витрати на замiну компоненту одиницi основних засобiв визнаються у складi балансової вартостi цiєї одиницi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством економiчних вигод вiд цього компонента у майбутньому, та якщо його вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому вiдбувається припинення визнання балансової вартостi замiненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Витрати, пов'язанi з покращенням стану орендованих основних засобiв у складi ЦМК - здiйснюються за рахунок амортизацiйних вiдрахувань i є власнiстю держави згiдно договору оренди ЦМК вiд 26.03.2009 р. № 01/ Ц-2009

Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням  лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активiв нараховується протягом найменшого з двох перiодiв: строку оренди чи строку корисного використання орендованих активiв, якщо тiльки не iснує обгрунтованої вiрогiдностi того, що Пiдприємство отримає право власностi на цi активи до кiнця строку оренди. Знос землi не нараховується.

Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими:
	                                                                 Строки корисного використання в роках
Будiвлi та споруди	                                                                          вiд 5 до 50
Машини та обладнання	                                                          вiд 2 до 25
Транспортнi засоби	                                                          вiд 1 до 10
Прилади та iнвентар	                                                          вiд 1 до 15

Лiквiдацiйна вартiсть активу є очiкуваною сумою, яку Пiдприємство могло б отримати зараз вiд продажу активу за вирахуванням витрат на продаж виходячи з припущення, що вiк активу i його технiчний стан вже вiдповiдає очiкуваному у кiнцi термiну його корисного використання. Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином.

Орендованi активи. Пiсля первiсного визнання актив облiковується згiдно з облiковою полiтикою, що застосовується до цього активу. Iнша оренда є операцiйною орендою, i орендованi активи не визнаються у звiтi за МСФЗ про фiнансовий стан Пiдприємства.

Запаси. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи  за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв i iншому вибуттi їх оцiнка вiдбувається за методом ФIФО, при реалiзацiї товарiв у їдальнi за методом цiни продажу. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.

Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Первiсне визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.

Класифiкацiя фiнансових активiв. Пiдприємство класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи, наявнi для продажу.

Кредити та дебiторська заборгованiсть. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть являють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Пiдприємством шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi, крiм тiєї дебiторської заборгованостi, яка створена з намiром продажу вiдразу або протягом короткого термiну або, яка котирується на вiдкритому ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi i векселiв. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи.

Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються як доступнi для продажу. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та депозити на вимогу з первiсними термiнами виплати до трьох мiсяцiв. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Пiдприємства, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв.

Податок на додану вартiсть ("ПДВ"). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов'язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату - дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових  зобов'язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату - дату оплати постачальнику або дату отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображається в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкривається окремо в якостi активiв та зобов'язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ.

Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.

Капiталiзацiя витрат на позики. Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активiв, якi не облiковуються за справедливою вартiстю та якi потребують значного часу для пiдготовки до використання за призначенням або продажу (квалiфiкованi активи) капiталiзуються як частина вартостi цих активiв, якщо дата початку капiталiзацiї знаходиться до або пiсля 1 сiчня 2009 року. Капiталiзацiя витрат на позики триває до моменту, коли активи будуть готовi для їх використання або продажу.

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов'язань i оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.

Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв.

Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв являють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Пiдприємство внаслiдок певної подiї в минулому має юридично обгрунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначається шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов'язання  з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi даним зобов'язанням. Збiльшення резерву у зв'язку з часом визнається як вiдсотковi витрати.

Умовнi активи i зобов'язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов'язання та сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов'язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною. 

Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок являє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до винятку, iснуючим для первiсного визнання, вiдстроченi податки не визнаються стосовно тимчасових рiзниць, що виникають при первiсному визнаннi активу або зобов'язання за операцiями, не пов'язаним з об'єднаннями бiзнесу, якщо такi не роблять впливу нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Компанiї. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань.

Визнання виручки. Виручка вiд продажу готової продукцiї, товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товарно-матерiальнi цiнностi, зазвичай в момент вiдвантаження їх. Якщо Пiдприємство бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення.
Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню.

Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. 

Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Пiдприємство здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок  до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних брутто-зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Пiдприємство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та важкими умовами працi. Зобов'язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. Пенсiйне зобов'язання розраховується  актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов'язання визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з використанням вiдсоткових ставок у розмiрi поточної ринкової ставки довгострокових зобов'язань. 

Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд фiнансових вкладень (у тому числi наявних для продажу фiнансових активiв), дивiденди, доходи вiд продажу наявних для продажу фiнансових активiв i позитивнi курсовi рiзницi. Вiдсотковий дохiд визнається у звiтi про сукупний прибуток, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Фiнансовi витрати включають витрати на дострокове погашення кредитiв, вiдсотковi доходи вiд фiнансових вкладень, доходи вiд надання фiнансових iнструментiв, вiдсотковi зобов'язання за пенсiйним забезпеченням та забезпеченням з виходу на пенсiю, та курсовi рiзницi i збитки.
Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на нетто-основi.

  5. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики
Пiдготовка фiнансової звiтностi Пiдприємства згiдно МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити певнi припущення та оцiнки, якi впливають на звiтнi суми активiв та зобов'язань, доходiв, витрат та умовних зобов'язань. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення строкiв експлуатацiї основних засобiв, методiв амортизацiї, оцiнки запасiв, визнання та вимiру забезпечень, погашення майбутнiх податкових вигiд. Пiдприємство робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов'язань, що будуть визнанi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. 
Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення основних засобiв. Пiдприємство зобов'язано виконувати тести на знецiнення своїх  грошових фiнансових одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi.
Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Пiдприємству необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення.
Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання. Пiдприємство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i тяжкими умовами працi. За вимогами законодавства України Пiдприємство  зобов'язано частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Пiдприємством щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку.
Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися обгрунтованими в даних обставинах.
Вiдсотковi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов'язань. Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов'язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.  
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Пiдприємства вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв.
Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Пiдприємство укладає угоди з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводились операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй не має активного ринку. Фiнансовi iнструменти визнаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Пiдставою для судження використовуються цiни на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами, а також аналiз ефективної вiдсоткової ставки.

  6. Iнформацiя за сегментами.
Операцiйний сегмент - це компонент Пiдприємства, який здiйснює господарську дiяльнiсть, в результатi якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числi доходи та витрати, якi стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами Пiдприємства. Керiвництво визначило операцiйнi сегменти на пiдставi звiтiв, якi аналiзує Наглядова рада. Наглядова рада аналiзує бiзнес в розрiзi продуктiв, оцiнює результати дiяльностi операцiйних сегментiв за МСФЗ, Пiдприємство органiзовано у такому бiзнес-сегментi:
Первинний формат представлення сегментної iнформацiї - бiзнес-сегменти - заснований на структурi управлiнської та внутрiшньої звiтностi Пiдприємства. Цiни за операцiями мiж сегментами не завжди встановлюються на комерцiйнiй основi. Результати, активи та зобов`язання сегментiв включають статтi, безпосередньо зв`язанi з цими сегментами, а також тi статтi, якi можуть бути обгрунтовано вiднесенi до цих сегментiв. Нерозподiленi статтi складаються переважно iз активiв, якi приносять доход, вiдсоткових кредитiв, позикових коштiв та витрат.
Iнформацiя за 2020 рiк за основними сегментами Пiдприємства наведена нижче:
   в тис.грн.                          Добування коалiну       Iншi               Всього
                                                   пiску, гравiю
Реалiзацiя зовнiшнiм
клiєнтам                                     164719	  81012	          245731
Iншi доходи                                                                3 014	            3 014
Всього доход                             164719	                  84026	         248745
Витрати сегмента                     252807	                    7971	         260778
Нерозподiленi витрати                                              -456	              -456
Фiнансовий результат 
дiяльностi сегмента                  -88088      	  76511	         -11577
На 31 грудня 2018 року
Активи сегмента                       64146	                      0	          64146
Iншi нерозподiленi активи                                        3478	            3478
Всього активiв                           64146                     3478	          67624
Зобов'язання 
звiтних сегментiв                     120720                     3990	        124710
Амортизацiя основних 
засобiв                                         5597                                              5597

Iнформацiя за 2019 рiк за основними сегментами Пiдприємства наведена нижче:
             в тис.грн.           Добування коалiну          Iншi                Всього
                                             пiску, гравiю
Реалiзацiя зовнiшнiм
клiєнтам                                  172929                      89368	        262297
Iншi доходи                                                                  3307               3307
Всього доход                          172929	                   92675	        265604
Витрати сегмента                  261147	                     5937	        267084
Нерозподiленi витрати                                               -962                -962
Фiнансовий результат 
дiяльностi сегмента                -88218	                  87700	            -518
На 31 грудня 2017 року
Активи сегмента                      62751                      0                    62751
Iншi нерозподiленi активи                                        3022               3022
Всього активiв                          62751	                   3022	        65773
Зобов'язання 
звiтних сегментiв                   108432	                   2855	     111287
Амортизацiя основних 
засобiв                                       5139                                             5139
 
Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки Пiдприємства за 
2020 рiк:
  в тис.грн.                             Реалiзацiя готової        Iншi               Всього
                                                       продукцiї
ТОВ ВIОЛАН 
м. Кременчук                                  115812	    68059	           183871
Облдорснаб  ООО
г.Белгород РФ                                 28496	      9694	             38190
Всього:                                            144308	    77753	           222061

Географiчнi сегменти:
         в тис. грн.                                         2020 рiк                  2019 рiк
Україна                                                     238260	                   224 107
Iншi країни                                                    7471	                    38 190
Всього виручка                                        245731	                   262 297


7. Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу. Операцiї iз зв'язаними сторонами
У 2020 р. компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, яка включена до адмiнiстративних витрат, склала 600 тис. грн. У 2019 р. компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, яка включена до адмiнiстративних витрат, склала 595 тис. грн. Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу головним чином складається iз заробiтної плати, премiй.
Зв'язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24. Сторони вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час визначення зв'язаної сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму.  

Залишки Компанiї за розрахунками iз зв'язаними сторонами, з яких всi є суб'єктами господарювання пiд спiльним контролем, на 31 грудня представленi за балансовою вартiстю таким чином:

ПРАТ "ГIРНИК"	                           31 грудня 2020	31 грудня 2019
                                                             Пiдприємства            Пiдприємства
                                                             пiд загальним           пiд загальним 
      у тисячах гривень                             контролем              контролем
Кредиторська заборгованiсть 
за товари роботи , послуги                        5809	                      1125
Дебiторська  заборгованiсть                    4239                        3467    

ПРАТ "ГIРНИК"                                          2020                         2019
                                                               Пiдприємства       Пiдприємства
                                                              пiд загальним       пiд загальним 
   у тисячах гривень                                контролем         контролем
Доходи вiд основної дiяльностi 
без ПДВ                                                     17070	                      19637    
Придбання матерiалiв, компонентiв 
та обладнання, послуги                            24211	                     14296       

ТОВ "ВIОЛАН"                                    31 грудня 2020     31 грудня 2019
                                                               Пiдприємства       Пiдприємства
                                                              пiд загальним      пiд загальним 
      у тисячах гривень                             контролем         контролем
Кредиторська заборгованiсть 
за товари роботи , послуги                     48 603	                     41707                

ТОВ "ВIОЛАН"                                           2020                         2019
                                                               Пiдприємства         Пiдприємства
                                                              пiд загальним        пiд загальним 
   у тисячах гривень                               контролем               контролем
Доходи вiд основної дiяльностi 
без ПДВ                                                     170371	    183871            

  8.Основнi засоби

Розкриття iнформацiї  за рядками 1010, 1011, 1012 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)

Рух основних засобiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р. представлений таким чином:

Сальдо на 31грудня 2019
Вартiсть
Будiвлi                                                  10471
Машини та обладнання                      22721
Транспортнi засоби                           12376
Прилади та iнвентар                            1648
Усього                                                47216

Накопичений знос та збитки
вiд зменшення корисностi 
Будiвлi                                                 (1410)
Машини та обладнання                   (11334)
Транспортнi засоби                          (9154)
Прилади та iнвентар                         (1452)
Усього                                             (23350)

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2019
Будiвлi                                                 9061
Машини та обладнання                  11387
Транспортнi засоби                         3222
Прилади та iнвентар                          196
Усього                                             23866

Надходження
Будiвлi                                                         -
Машини та обладнання                  4110
Транспортнi засоби                          
Прилади та iнвентар                        402
Усього                                            4512

Вибуття
Будiвлi                                                        -
Машини та обладнання                   11
Транспортнi засоби                         
Прилади та iнвентар                       17
Усього                                             28

Нарахований знос
Будiвлi                                              375
Машини та обладнання                 2844
Транспортнi засоби                      1358
Прилади та iнвентар                       363
Усього                                           4940

Переоцiнка первiсної вартостi
Вибуття зносу                                       
Будiвлi                                                    
Машини та обладнання                   11
Транспортнi засоби                        
Прилади та iнвентар                        17
Усього                                              28

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2020
Сальдо на 31грудня 2020
Вартiсть                                               
Будiвлi                                            10471
Машини та обладнання               26820
Транспортнi засоби                     12376
Прилади та iнвентар                     2033
Усього                                         51 700

Накопичений знос та збитки 
вiд зменшення корисностi
Будiвлi                                            (1785)
Машини та обладнання              (14167)
Транспортнi засоби                    (10512)
Прилади та iнвентар                    (1798)
Усього                                       (28 262)

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2020
Будiвлi                                            8686
Машини та обладнання              12653
Транспортнi засоби                     1864
Прилади та iнвентар                      235
Усього                                        23 438

Рух основних протягом року, що закiнчився 31 грудня 2019 р. представлений таким чином:
у тисячах гривень
Сальдо на 31 грудня 2018
Вартiсть
Будiвлi                                           10471
Машини та обладнання               20358
Транспортнi засоби                    12376
Прилади та iнвентар                     1529
Усього                                         44734

Накопичений знос та збитки 
вiд зменшення корисностi
Будiвлi                                             (1036)
Машини та обладнання                 (8201)
Транспортнi засоби                       (7796)
Прилади та iнвентар                      (1395)
Усього                                          (18428)

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018
Будiвлi                                              9435
Машини та обладнання               12157
Транспортнi засоби                       4580
Прилади та iнвентар                        134
Усього                                           26306

Надходження
Будiвлi                                               --               
Машини та обладнання                2379
Транспортнi засоби                        --
Прилади та iнвентар                      157
Усього                                           2536

Вибуття                                                     
Будiвлi                                                --                
Машини та обладнання                   (16)
Транспортнi засоби                          --  
Прилади та iнвентар                       (38)   
Усього                                              (54)

Нарахований знос
Будiвлi                                             (374)         
Машини та обладнання               (3149)
Транспортнi засоби                    (1358)
Прилади та iнвентар                       (95)      
Усього                                          (4976)

Переоцiнка первiсної вартостi
Будiвлi                                               --           
Машини та обладнання                   --
Транспортнi засоби                         --
Прилади та iнвентар                        --
Усього                                              --

Вибуття зносу                                    
Будiвлi                                               --
Машини та обладнання                   16
Транспортнi засоби                         --
Прилади та iнвентар                       38
Усього                                             54

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2019
Сальдо на 31грудня 2019
Вартiсть
Будiвлi                                           10471
Машини та обладнання               22721
Транспортнi засоби                    12376
Прилади та iнвентар                    1648
Усього                                         47216

Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi
Будiвлi                                           (1410)          
Машини та обладнання             (11334)
Транспортнi засоби                    (9154)
Прилади та iнвентар                   (1452)
Усього                                       (23350)

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2019
Будiвлi                                            9061      
Машини та обладнання             11387
Транспортнi засоби                    3222
Прилади та iнвентар                     196
Усього                                       23866

Основнi засоби, що перебувають у заставi: станом на 31 грудня 2020 р. - 1877 тис. грн., на 31 грудня 2019 р. у сумi   5886  тис. грн.
У 2020 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 4973 тис.грн. були включенi: 3986 тис.грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг,  141 тис.грн. до складу адмiнiстративних витрат, 750тис.грн. до складу витрат на збут,  96 тис.грн. до складу iнших операцiйних витрат.  
У 2019 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 5072 тис.грн. були включенi: 4143 тис.грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг,  123 тис.грн. до складу адмiнiстративних витрат, 705 тис.грн. до складу витрат на збут,  101 тис.грн. до складу iнших операцiйних витрат.  
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово  не використовується  станом на 31.12.2020 р склала 0,00 тис. грн., станом на 31.12.2019 р-0,00 тис.грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає  станом на 31.12.2020 р. - 11 886 тис.грн., станом на 31.12.2019 р. - 11 560 тис.грн

Станом на 31.12.2020 року основнi засоби у сумi 38 545 тис.грн. є орендованi у складi ЦМК, чиста балансова вартiсть яких складає - 22 143 тис. грн.
Вiдповiдно до п.4.3.9. Договору про внесення змiн вiд 22.06.2011р. №3 до договору оренди вiд 26 березня 2009року цiлiсного майнового комплексу державного пiдприємства Мiнiстерства оборони України "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" №01/Ц-2009 нарахування  амортизацiї основних засобiв орендованого цiлiсного майнового комплексу у бухгалтерському облiку проводиться за прямолiнiйним методом.
       .     За 2020 рiк нарахована амортизацiя орендованих основних засобiв  в сумi  4392 тис. грн.
             За 2019 рiк нарахована амортизацiя орендованих основних засобiв  в сумi  3 938 тис. грн.
Облiк нарахування та використання амортизацiйних вiдрахувань ведеться на позабалансовому рахунку 09 "Амортизацiйнi вiдрахування".
	 Збiльшення залишку на рахунку 09 "Амортизацiйнi вiдрахування" (надходження) вiдбувається на суму нарахованої амортизацiї необоротних активiв.

За 2020 рiк Товариством використано амортизацiйних вiдрахувань на проведення капiтального ремонту основних засобiв в сумi 4033  тис.грн.
За 2019 рiк Товариством використано амортизацiйних вiдрахувань на проведення капiтального ремонту основних засобiв в сумi 1 868  тис.грн.
      Зменшення залишку на рахунку 09 вiдображається на суму використаної амортизацiї на капiтальнi iнвестицiї. 
      	Залишок амортизацiйних вiдрахувань на кiнець звiтного перiоду становить  4734 тис.грн.	 
На балансi рахується iнвестицiйна нерухомiсть, залишковою вартiстю 46 тис. грн. 

  9. Нематерiальнi активи 
Розкриття iнформацiї  за рядками 1000,1001,1002 1040 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)

Рух нематерiальних активiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р. представлений таким чином:
    у тисячах                         нематерiальнi                  нематерiальнi      Разом
      гривень                              активи                             активи 
                                                     АТ                                   ЦМК
Сальдо на 31 грудня 2019
Вартiсть                                      10 609                               --                    10 609
Накопичений знос                       (997)                                --                      (997)
Чиста балансова вартiть        
на 31.12.2019 р.                           9 612                               --                      9 612
Надходження                                  113                               --                         113
Вибуття                                            400                               --                         400
Нарахований знос                          656                               --                         656
Вибуття зносу                                 400                               --                         400
Сальдо на 31 грудня 2020
Вартiсть                                        10 322                             --                     10 322               
Накопичений знос                       (1 253)                             --                     (1 253)
Чиста балансова вартiть        
на 31.12.2020 р.                            9 069                              --                       9 069

Рух нематерiальних активiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2019 р. представлений таким чином:
    у тисячах                         нематерiальнi                  нематерiальнi      Разом
      гривень                              активи                             активи 
                                                     АТ                                   ЦМК
Сальдо на 31 грудня 2018
Вартiсть                                     3 020                             --                          3 020
Накопичений знос                     (835)                             --                           (835)
Чиста балансова вартiть        
на 31.12.2018 р.                         2 185                             --                         2 185
Надходження                             7 589                             --                         7 589 
Вибуття                                           --                                --                             --
Нарахований знос                       162                              --                           162
Вибуття зносу                                 400                           --                           400
Сальдо на 31 грудня 2019
Вартiсть                                        10609                             --                     10609      
Накопичений знос                         (997)                             --                       (997)
Чиста балансова вартiть        
на 31.12.2019 р.                            9 612                             --                      9 612

До складу нематерiальних активiв станом на 31.12.2020 р. вiднесенi право користування  природними ресурсами первiсною вартiстю - 1722 тис. грн., право користування майном -40 тис. грн., iншi нематерiальнi активи - 971 тис . грн., право користування орендованим майном - 7589 тис. грн.
До складу нематерiальних активiв станом на 31.12.2019 р. вiднесенi право користування  природними ресурсами первiсною вартiстю - 1722 тис. грн., право користування майном -56 тис. грн., iншi нематерiальнi активи - 1242 тис . грн., право користування орендованим майном - 7589 тис. грн.
У 2020 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 657 тис.грн. були включенi: 129 тис.грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг,  528 тис.грн. до складу адмiнiстративних витрат.

У 2019 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 165тис.грн. були включенi: 129тис.грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг,  36 тис.грн. до складу адмiнiстративних витрат.

  10.Запаси
	Розкриття iнформацiї  за рядками 1100, 1101, 1102, 1103, 1104,1110 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Запаси представленi таким чином:
  у тисячах гривень                31 грудня 2020         31 грудня 2019
Сировина та матерiали                  1994	            1130                    
Паливо                                              547	              490             
Готова продукцiя                          13408	          15010         
Малоцiннi та 
швидкозношуванi                             332	              349
Товари для перепродажу                 17                                17                        
Запаснi частини                             3616	            1366             
Поточнi бiологiчнi активи                 1                                  1
Усього запасiв                             19915                         18363
Станом на 31 грудня 2020 року готової продукцiї, сировини, матерiалiв та товарiв у заставi  не має.
У 2020 року Пiдприємство не нараховувало збитки вiд знецiнення.

  11.Аванси виданi
	Розкриття iнформацiї за рядком 1130 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Аванси виданi представленi таким чином:
 у тисячах гривень                31 грудня 2020         31 грудня 2019
Аванси за сировину i 
матерiали та напiвфабрикати        488                         1022       
Аванси за послуги                          310	                          448         
Аванси за газ та 
електропостачання                         354	         2164         
Усього аванси виданi                   1152	         3634   

  12.Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
	Розкриття iнформацiї за рядками 1125,  1135, 1155, 1190 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Дебiторська заборгованiсть за готову продукцiю та послуги та iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена таким чином:
   у тисячах гривень                31 грудня 2020             31 грудня 2019
Фiнансовi активи                                5680	                   3953          
Торгова дебiторська 
заборгованiсть                                    5680	                   3953     
Резерв на покриття збиткiв 
вiд зменшення корисностi
Не-фiнансовi активи                           4576	                    287            
Заборгованiсть за 
розрахунками з бюджетом                 117                                116             
Iншi оборотнi активи                            4268                                --           
Iнша поточна дебiторська  
заборгованiсть                                     191                                171
Усього торгова та iнша дебiторська 
заборгованiсть 
дебiторська заборгованiсть           10256	                   4240

Строки виникнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представленi таким чином:
Прострочена але не знецiнена
- прострочена на 0-30 днiв
Торгова дебiторська заборгованiсть 2020 р.            5680
Iнша дебiторська заборгованiсть                                 191     
Торгова дебiторська заборгованiсть 2019 р.           3953
Iнша дебiторська заборгованiсть                                 171   

- прострочена на 30-90
Торгова дебiторська заборгованiсть 2020 р.            
Iнша дебiторська заборгованiсть                                     
Торгова дебiторська заборгованiсть 2019 р.              
Iнша дебiторська заборгованiсть                         

- прострочена на 90-180
Торгова дебiторська заборгованiсть 2020 р.            
Iнша дебiторська заборгованiсть                                     
Торгова дебiторська заборгованiсть 2019 р.              
Iнша дебiторська заборгованiсть                

- прострочена на 180-360
Торгова дебiторська заборгованiсть 2020 р.            
Iнша дебiторська заборгованiсть                                     
Торгова дебiторська заборгованiсть 2019 р.              
Iнша дебiторська заборгованiсть               

- прострочена понад один рiк
Торгова дебiторська заборгованiсть 2020 р.            
Iнша дебiторська заборгованiсть                                     
Торгова дебiторська заборгованiсть 2019 р.              
Iнша дебiторська заборгованiсть               

Усього прострочена але не знецiнена
Торгова дебiторська заборгованiсть 2020 р.                5680       
Iнша дебiторська заборгованiсть                                      191          
Торгова дебiторська заборгованiсть 2019 р.                3953
Iнша дебiторська заборгованiсть                                     171

Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
Торгова дебiторська заборгованiсть 2020 р.            
Iнша дебiторська заборгованiсть                                     
Торгова дебiторська заборгованiсть 2019 р.              
Iнша дебiторська заборгованiсть  

Усього
Торгова дебiторська заборгованiсть 2020 р.                 5680
Iнша дебiторська заборгованiсть                                       191
Торгова дебiторська заборгованiсть 2019 р.                 3953   
Iнша дебiторська заборгованiсть                                       171

Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартостi на всi балансовi дати.
До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi  станом на 31.12.2020 р. вiднесенi позички робiтникам-53 тис. грн. та iншi - 138 тис.грн
До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi  станом на 31.12.2019 р. вiднесенi позички робiтникам-43 тис. грн., заборгованiсть фонду соцiального страхування  - 36 тис. грн. та iншi - 92 тис.грн.

  13.Грошi та їх еквiваленти
	Розкриття iнформацiї  за рядками 1165, 1166, 1167  Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Грошовi кошти та їх еквiваленти представленi таким чином:
  у тисячах гривень                31 грудня 2020          31 грудня 2019
Грошовi кошти у касi                           6                                 2
Грошовi кошти на банкiвських 
рахунках до запитання UAH           264	              2987            
Грошовi кошти на банкiвських 
рахунках до запитання USD
Грошовi кошти на банкiвських 
рахунках до запитання RUB
Усього грошовi кошти та 
їх еквiваленти                                  270	              2989
На 31 грудня 2020 р. та на 31 грудня 2019 р. грошовi кошти на банкiвських рахунках не були нi знецiненi, нi простроченi. Всi залишки на банкiвських рахунках знаходяться у вiтчизняних банках. Iнформацiя про кредитний, валютний та процентний ризики, пов`язанi з грошовими коштами та їх еквiвалентами, викладена у примiтцi 28. 

  14.Зареєстрований капiтал
	Розкриття iнформацiї за рядком 1400 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Станом на 31 грудня 2020 року та та на 31 грудня 2019 р. загальна кiлькiсть акцiй складає 15575 штук простих акцiй за номiнальною вартiстю 50 гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голос.
                                                                        у тисячах гривень
Сальдо 31 грудня 2019
Кiлькiсть акцiй                                               15575
Статутний капiтал                                             779
Емiсiйний дохiд
Усього                                                               779

Випуск нових акцiй                      
Кiлькiсть акцiй                                             
Статутний капiтал                                     
Емiсiйний дохiд
Усього                   

Сальдо 31 грудня 2020
Кiлькiсть акцiй                                               15575
Статутний капiтал                                             779
Емiсiйний дохiд
Усього                                                               779                 
Згiдно iз законодавством України сума дивiдендiв обмежується сумою накопиченого нерозподiленого прибутку. Пiдприємство не оголошувало виплати дивiдендiв протягом 2019,2020  рокiв. Сплачували дивiденди за 2012 рiк у 2013 роцi.
Чистi збитки за 2020 рiк склали 11 577 тис. грн. ( за 2019 рiк-518 тис. грн.), що на 11 059 тис. грн. бiльше нiж в минулому роцi.

  15.Довгостроковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов'язання
	
 Розкриття iнформацiї за рядками 1510,1610 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
    у тисячах гривень                      31 грудня 2020         31 грудня 2019
- Довгостроковi кредити 
банкiв                                                       4276	                   5 717      
- Поточна кредиторська 
заборгованiсть за довгостроковими 
зобов'язаннями                                      6770		    5350

Товариство  отримало  довгостроковi кредити  вiд ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ" :
-  згiдно договору вiд 26.06.2015 р. № 42-2063/15 на строк до 22.08.2022 р. на загальну суму 5 780 тис. грн.пiд 22% (з 01.09.2020 р. - 21%, з 30.09.2020 р. - 20%, з 04.01.2021 р. - 19%)  рiчних. Погашення кредиту вiдбувається згiдно графiку. Станом на 31.12.2020р. заборгованiсть складає 5 390 тис. грн.
-  згiдно договору  вiд 26.06.2015р. № 43-2063/15 на строк до 20.09.2021 р. на загальну суму 1 810 тис. грн. пiд 22% (з 01.09.2020 р. - 21%, з 30.09.2020 р. - 20%, з 04.01.2021 р. - 19%)  рiчних. Станом на 31.12.2020 р. заборгованiсть  складає   1 660 тис. грн.
-  згiдно договору вiд 19.09.2017 р. № 43-2063/17 на строк до 16.02.2023 р. на загальну суму 1 800 тис. грн. пiд 23% (з 18.06.2018 р. -22%, з 01.09.2020 р. - 21%, з 30.09.2020 р. - 20%, з 04.01.2021 р. - 19%)  рiчних у виглядi вiдкличної непоновлюваної кредитної дiнiї на поповнення обiгових коштiв. Погашення кредиту вiдбувається згiдно графiку. Станом на 31.12.2020р. заборгованiсть складає 1 710 тис. грн.
-  згiдно договору вiд 28.11.2018 р. № К-75/18 на строк до 22.11.2021 р. на загальну суму 4 000 тис. грн. пiд 22%( з 01.09.2020 р. - 21%, з 30.09.2020 р. - 20%, з 04.01.2021 р. - 19%)  рiчних у виглядi вiдкличної непоновлюваної кредитної дiнiї на поповнення обiгових коштiв. Погашення кредиту вiдбувається згiдно графiку. Станом на 31.12.2020 р. заборгованiсть складає 3 550 тис. грн.
На дату балансу Компанiя оцiнила зобов'язання з довгострокових кредитiв  за теперешньою вартiстю. Ставка дисконту була визначена  шляхом прийняття за базову ставку НБУ  19,2% за договором фiнансового кредиту вiд 26.06.2015 р. № 42-2063/15, 16,6% за договорами фiнансового кредиту вiд 19.09.2017 р. № 43-2063/17.
Частка кредиту, яка буде погашена у 2021 роцi у сумi 6 770 тис.грн. вiдображена у складi поточної кредиторської заборгованостi  за довгостроковими зобов'язаннями.
Вiдображення кредитiв у складi довгострокової заборгованостi:
Кредитний договор                                №42-2063/15
Iсторична собiвартiсть                                     3780
Балансова вартiсть                                         2673
Отримано                                                           450
Фiнансовi доходи                                              589
Амортизацiя                                                      199
Перенесення в короткострокову                      --
Вiдновлення дисконту                                      537
Iсторична собiвартiсть                                   4230
Балансова вартiсть                                        3270

Кредитний договор                              № 43-2063/17
Iсторична собiвартiсть                                     --
Балансова вартiсть                                         --
Отримано                                                        1310
Фiнансовi доходи                                             304                          
Амортизацiя                                                     --          
Перенесення в короткострокову                   --
Вiдновлення дисконту                                     --
Iсторична собiвартiсть                                    1310
Балансова вартiсть                                        1006

Кредитний договор                             №43-2063/15
Iсторична собiвартiсть                                     760
Балансова вартiсть                                          567
Отримано                                                            --
Фiнансовi доходи                                               --
Амортизацiя                                                       --
Перенесення в короткострокову                  760
Вiдновлення дисконту                                    193
Iсторична собiвартiсть                                     --
Балансова вартiсть                                          --

Кредитний договор                                  № К-75/18
Iсторична собiвартiсть                                   3500
Балансова вартiсть                                        2477
Отримано                                                             --
Фiнансовi доходи                                                --
Амортизацiя                                                        --
Перенесення в короткострокову                 3500  
Вiдновлення дисконту                                   1023
Iсторична собiвартiсть                                     --
Балансова вартiсть                                          --

Кредитний договор                                   Всього стр.1510
Iсторична собiвартiсть                                      8 040
Балансова вартiсть                                          5 717
Отримано                                                           1760
Фiнансовi доходи                                               893
Амортизацiя                                                        199
Перенесення в короткострокову                    4260
Вiдновлення дисконту                                      1753
Iсторична собiвартiсть                                     5540
Балансова вартiсть                                          4276

Вiдображено у складi поточних зобов'язань:
Кредитний договiр                                      №42-2063/15
Залишок на початок перiоду                             2000
Перенесено у короткострокову                       
заборгованiсть                                                   -450
Погашено у звiтному перiодi                              390
Залишок на кiнець перiоду                               1160

Кредитний договiр                                            №43-2063/15
Залишок на початок перiоду                              1050
Перенесено у короткострокову 
заборгованiсть                                                     760
Погашено у звiтному перiодi                               150
Залишок на кiнець перiоду                                 1660

Кредитний договiр                                           № 43-2063/17
Залишок на початок перiоду                              2040
Перенесено у короткострокову 
заборгованiсть                                                   -1310
Погашено у звiтному перiодi                               330
Залишок на кiнець перiоду                                 400

Кредитний договiр                                             № К-75/18
Залишок на початок перiоду                                260
Перенесено у короткострокову 
заборгованiсть                                                     3500
Погашено у звiтному перiодi                               210
Залишок на кiнець перiоду                                  3550

Кредитний договiр                                               Вього стр. 1610
Залишок на початок перiоду                              5350
Перенесено у короткострокову 
заборгованiсть                                                    2500
Погашено у звiтному перiодi                              1080
Залишок на кiнець перiоду                                 6770

Iншi довгостроковi зобов'язання
Розкриття iнформацiї за рядком 1515 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
     у тисячах гривень              31 грудня 2020 р.               31 грудня 2019 р.	
-Зобов'язання з будiвель 
та споруд                                         7562	                        7880 
-зобов'язання  з машин 
та обладнання                                  961	                       1677
-зобов'язання  з 
транспортних засобiв                  (1169)	                       (233)
-зобов'язання  з iнструментiв 
та iнвентаря                                      18                                          42
-зобов'язання з iнвестицiй              50                                          50
- зобов'язання з оренди              7500                                        7589
Разом                                          14922                                      17005

  16. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання
Компанiя має зобов'язання надати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих у Компанiї та колишнiм працiвникам Компанiї. Iснують також одноразовi виплати працiвникам при виходi на пенсiю, а також iншi програми виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам, по вiдношенню до яких Компанiя має зобов'язання на 31 грудня. 

Сума, визнана у звiтi про сукупний дохiд представлена наступним чином:
   у тисячах гривень                                    2020                        2019
Вартiсть поточних робiт, 
виконаних працiвниками                             662                         719
Витрати на вiдсотки за програмою          1750                       1625             
Усього                                                         2412                       2344                                                       
Змiни у теперiшнiй вартостi зобов'язання за програмою з визначеною виплатою представленi таким чином: 
   у тисячах гривень                                     2020                       2019
Сальдо на 1 сiчня                                      14 580                     11 208
Вартiсть поточних робiт, 
виконаних працiвниками                             662                           719
Вiдсотки на зобовязання                            1750                       1 625
Вартiсть послуг  минулого перiоду                --                             --
Виплати                                                        (1822)                    (1 672)
Переоцiнка зобовязань                                (5)                           2700
Сальдо на 31 грудня                                   15 165                   14 580
Оцiнка пенсiйних зобов'язань, виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат працiвникам грунтується на судженнях (Примiтка 4). Нижче наведенi  суттєвi актуарнi припущення:
                                                             31 грудня 2020           31 грудня 2019
Ставка дисконту                                            11,0%                      12,0%
Очiкуваний рiст заробiтної плати                  11,6%                     11,6%
Плиннiсть кадрiв                                              22%                        22%

  17.Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
	Розкриття iнформацiї за рядками 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1660, 1690 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша кредиторська заборгованiсть представлена таким чином:

  у тисячах гривень	           31 грудня 2020	            31 грудня 2019	
Торгова кредиторська 
заборгованiсть                                            32029	                 25622   
Заробiтна плата та 
вiдповiднi нарахування                                  2422	                  2390
Iншi поточнi  зобов'язання                            1366	                  1388
Поточнi зобов'язання з бюджетом              3990	                  2855
Усього фiнансовi зобов'язання у 
складi торгової та iншої кредиторської 
заборгованостi                                             39807                              32255                 
Резерв по невикористаних вiдпустках        3164	                 1775
Усього торгова та iнша кредиторська 
заборгованiсть                                             42971	               34030

Строки виникнення торгової та iншої кредиторської заборгованостi представленi таким чином:
31 грудня 2019          Торгова              Заробiтна      Зобов'язання
  у тисячах            кредиторська           плата та           за iншi 
   гривень           заборгованiсть         вiдповiднi        фiнансовi
                                                            нарахування    iнструменти
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:
до 3 мiсяцiв                  12550	   2390	          4243
вiд 3 до 6 мiсяцiв           4598		
вiд 6 до 12 мiсяцiв         8474
Усього                         25622	                   2390	          4243

31 грудня 2020         Торгова             Заробiтна     Зобов'язання
  у тисячах              кредиторська         плата та           за iншi 
   гривень             заборгованiсть      вiдповiднi          фiнансовi
                                                             нарахування    iнструменти
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:
до 3 мiсяцiв                    15950	   2422	        5356
вiд 3 до 6 мiсяцiв             5765
вiд 6 до 12 мiсяцiв         10314
Усього                            32029	  2422	        5356

Поточнi зобов'язання з бюджетом (податки до сплати, крiм податку на прибуток) представленi таким чином:
     у тисячах гривень     31 грудня 2020          31 грудня 2019
Податок  з доходiв 
фiзичних осiб                                456	                          434         
Плата за землю                           329	                          219             
Ресурснi платежi                        2253                            1270                        
ПДВ                                               546                              727 
Орендна плата ЦМК                    406                              205
Усього податки до сплати, 
крiм податку на прибуток         3990                             2855  

  18.Аванси отриманi
	Розкриття iнформацiї  за рядком 1635 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Аванси отриманi представленi таким чином:
     у тисячах гривень               31 грудня 2020        31 грудня 2019
Аванси за готову продукцiю 
у нац. валютi                                       40578	            34550    
Аванси за готову 
продукцiю у iноземнiй валютi                                            
Аванси за послуги                                  25                            55                  
Усього аванси отриманi                  40603	           34605

  19.Доходи вiд основної дiяльностi
Розкриття iнформацiї  за рядком 2000 Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)

Доходи вiд основної дiяльностi згiдно категорiй  за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
     у тисячах гривень                            2020                          2019
Реалiзацiя готової продукцiї             164719	               172929           
Реалiзацiя послуг                                  2902	                   2176
Усього                                                167621	               175105

Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi по регiонам представленi таким чином:
    у тисячах гривень                            2020                          2019
Реалiзацiя в Українi                           162189                      146609      
Реалiзацiя у iнших країнах                    5432	                 28496      
Усього                                                167621	               175105

  20. Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї
	Розкриття iнформацiї  за рядком 2050 Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
    у тисячах гривень                            2020                        2019
Амортизацiя                                         4115	              4272    
Матерiальнi витрати                          95230	            94959
Зарплата та вiдрахування                 35401	            37086           
Витрати з придбання послуг            10538 	              6154             
Податок на землю                                783	              2349          
Усього                                              146067	          144820

  21.Адмiнiстративнi витрати
	Розкриття iнформацiї  за рядком 2130 Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином
    у тисячах гривень                            2020                          2019
Заробiтна плата та вiдповiднi 
нарахування                                         6378	                 5739             
Амортизацiя                                           669	                   159       
Матерiальнi витрати                              782	                 1005
Податки                                                    --                                52                            
Витрати на звязок                                182	                   176              
Послуги банку                                       224	                   282
Iншi витрати                                           502	                   657             
Усього                                                 8737	                 8070   




  22. Витрати на збут	

              Розкриття iнформацiї  за рядком 2150 Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)

Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином
   у тисячах гривень                            2020                          2019
Транспортування                               3617	               3104     
Заробiтна плата та 
вiдповiднi нарахування                      6966	               7294             
Амортизацiя                                         750	                 706              
Матерiальнi                                        4858	               6050  
Iншi витрати                                         956	                 285         
Податки                                               117	                 560        
Усього                                             17264	             17999

  23.Iншi доходи та витрати
	Розкриття iнформацiї  за рядками 2120,2180,2270 Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
Iншi доходи та витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
   у тисячах гривень                               2020                          2019
Доход вiд операцiйної оренди                94	                    87              
Вiдшкодування ранiше  списаних 
активiв                                                       --                               --
Доход вiд списання кредиторської 
заборгованостi                                       765	                   69
Доход вiд курсових рiзниць                     1                               --
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної 
валюти                                                       --                               --
Доходи вiд зборiв залiзничного 
тарифу                                                   74321	                 83341 
Доходи вiд реалiзацiї  товарiв                 70	                   107
Доходи вiд реалiзацiї послуг                2859	                  3588
Усього iншi  операцiйнi доходи           78110	                 87192

Збитки вiд реалiзацiї валюти	   23	                      23
Сумнiвнi та безнадiйнi борги	                    2	                      58
Штрафи, пенi	                                624	                    269
Витрати на збори 
залiзничного тарифу	             74321	                83341
Витрати вiд операцiйної 
курсової рiзницi	                                --	                    77
Нестачi та витрати вiд 
псування цiнностей	                   4	                     5
Зарплата та вiдрахування                   1388                         1319
Iншi операцiйнi витрати                        4377                         5166
Усього iншi операцiйнi  витрати       80 739	               90258
Усього доходи/ (витрати)                  (2629)	               (3066)

  24.Фiнансовi доходи та витрати
	Розкриття iнформацiї  за рядком 2240, 2250 Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
Фiнансовi доходи та витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
   у тисячах гривень                               2020                          2019
Дисконтування кредитiв                       893	                  1107              
Усього фiнансовi доходи                       893	                  1107 
Амортизацiя дисконту з 
запозичень та кредитiв                       1952	                  1025    
Вiдсотковi витрати з кредитiв 
та позик                                                2844	                  3287          
Вiдсотки на забов'язання 
згiдно актуарних розрахункiв             1750                           1625                      
Амортизацiя дисконту з 
орендних платежiв                               1425                              --
Усього фiнансовi витрати                   7971                  	5937 
Усього фiнансовi доходи/ 
(витрати)                                              (7078)                    	(4830)

  25.Виплати на персонал
Розкриття iнформацiї  за рядком 2505,2510 Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
Загальна сума виплат персоналу за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином:
   у тисячах гривень                               2020                          2019
Заробiтна плата                                   41 872	                 42548
Нарахування на заробiтну 
плату                                                       8587	                   9063        
Усього                                                  50459	                 51611

  26.Податок на прибуток
	Розкриття iнформацiї  за рядком 2300 Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
Витрати з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином: 

Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: 
  у тисячах гривень                               2020                          2019
Витрати з поточного податку              (456)	                 (962)         
Вiдстрочений податок
Усього витрат/(вiдшкодування) 
з податку на прибуток                         (456)	                 (962)

Поточна ставка податку на прибуток починаючи з 1 сiчня 2015 року становить 18%  згiдно Податкового кодексу. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiненi за тiєю ставкою податку на прибуток, яка буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов'язань згiдно з Податковим кодексом.


Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання фiнансової звiтностi i їх базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче детально представленi податковi наслiдки руху цих тимчасових рiзниць:
                                          1 сiчня 2020                Вiдновлення/             31 грудня 2020
                                                                                 (списання) за 
                                                                             рахунок прибуткiв 
                                                                                  та збиткiв     
Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню 
Резерв забезпечення 
пенсiйних виплат                    2624	                  106	                      2730
Вiдстроченi податковi
активи                                     2624		                                      2730
Залiк з вiдстроченими  
податковими зобов'язаннями
Признанi вiдстроченi 
податковi активи                    2624		                                     2730
Податковий ефект вiд рiзниць, 
що пiдлягають 
оподаткуванню                        398		                                      748
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Переоцiнка ОЗ                        398	                350	                      748
Залiк з вiдстроченими  
податковими активами
Признанi вiдстроченi 
податковi активи                   3022	                456	                    3478

  27.Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик
Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Пiдприємства цього законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових органiв. Зокрема, iснує вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувались, будуть оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати перiоди строком в 1095 днiв дiяльностi, що безпосередньо передували термiну перевiрки. 

Судовi справи. До Пiдприємства перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь суттєвих збиткiв.

Зобов`язання за капiтальними витратами. Станом на 31 грудня 2020, на 31 грудня 2019р. у Пiдприємства  не iснують договiрнi  зобов`язання за капiтальними витрати на основнi засоби.

Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Пiдприємство проводить перiодичну оцiнку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов'язань вони негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. Керiвництво Пiдприємства  вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов'язань, що виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкiллю.
Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. 

  28.Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками Пiдприємства здiйснюється вiдносно фiнансових ризикiв, операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик змiни вiдсоткової ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими рисками є мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Пiдприємства для тих ризикiв, якими можна керувати або якi є профiльними для машинобудiвної галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Пiдприємства в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв.

Кредитний ризик. Пiдприємство має ймовiрнiсть понести збитки вiд кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обв'язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть до кредитному ризику виникає в результатi продажу Пiдприємством продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи.

Максимальна сума кредитного ризику, що виникає у Пiдприємства по класах активiв, представлена у балансовiй вартостi фiнансових активiв i вiдображена таким чином:
    у тисячах гривень           31 грудня 2020            31 грудня 2019
Грошi та їх еквiваленти                 270		          2989        
Торгова дебiторська 
заборгованiсть                            5680		          3953
Усього                                         5950		          6942
Пiдприємство проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi. Таким чином, керiвництво вважає за доцiльне надавати iнформацiю по термiнах затримки платежiв i iншу iнформацiю по кредитному ризику, яка розкрита в Примiтцi 14.

Ринковий ризик. Пiдприємство має ймовiрнiсть постраждати внаслiдок дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики зв'язанi з вiдкритими позицiями по а) iноземним валютам, б) вiдсотковим активам i зобов'язанням, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Пiдприємство  контролює  щоденно вiдхилення по означеним ризикам, але не може запобiгти збиткам  у разi суттєвих змiн на ринку.
Ризик змiни вiдсоткової ставки. Пiдприємство не має суттєвих вiдсоткових активiв, прибуткiв та операцiйних грошових потокiв, якi залежать вiд змiни ринкової вiдсоткової ставки. 
У Пiдприємства немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни вiдсоткових ставок. Проте у момент залучення позикових коштiв менеджмент пiдприємства, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована або плаваюча вiдсоткова ставка найбiльш задовольняє iнтересам Пiдприємства упродовж заданого перiоду. Фiнансовий департамент здiйснює монiторинг змiни ринкової ставки за кредитами, оцiнюючи вiдсотковий ризик. Метою роботи фiнансового департаменту є зниження вiдсоткових витрат Пiдприємства.
Iнший цiновий ризик. Пiдприємство не схильне до ризику змiни цiни акцiй тому, що iнвестицiї у наявностi для продажу на балансi Пiдприємства вiдсутнi .
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Пiдприємство матиме труднощi при виконаннi фiнансових зобов'язань. Пiдприємство схильне до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi керує Правлiння пiдприємства. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiв. Пiдприємство намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi. Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань за станом на 31 грудня 2020р. по договiрних строках, що залишилися до погашення. Суми, розкритi в таблицi термiнiв погашення, представляють контрактнi не  дисконтова нi грошовi потоки.
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення за станом на 31 грудня 2020р.:
 у тисячах             До 6       6-12     1-2     2-5   Понад 5  Усього  Балансова
 гривень              мiсяцiв  мiсяцiв рокiв рокiв  рокiв                    вартiсть
Зобов'язання
Довгостроковi 
кредити       
банкiв                   980       5790    4276                                           11046
Торгова та iнша 
кредиторська 
заборгованiсть 
(Примiтка 17 )    29493   10314                                                       39807
Усього майбутнi виплати, 
включаючи 
Майбутнi виплати 
основної 
суми вiдсоткiв  30473   16104     4276                                           50853
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення за станом на 31 грудня 2019 р.:
          у тисячах   До 6      6-12       1-2    2-5   Понад 5   Усього  Балансова
 гривень             мiсяцiв  мiсяцiв рокiв рокiв  рокiв                     вартiсть
Зобов'язання
Довгостроковi 
кредити       
банкiв                  1150    4200      5717                                           11067
Торгова та iнша 
кредиторська 
заборгованiсть 
(Примiтка 17 )   23781   8474                                                          32255
Усього майбутнi виплати, 
включаючи майбутнi 
виплати основної 
суми i вiдсоткiв  24931  12674      5717                                         43322

  29.Управлiння капiталом
Завданням Пiдприємства в областi управлiння капiталом є забезпечення здатностi Пiдприємства продовжувати безперервну дiяльнiсть, забезпечуючи акцiонерам прийнятний рiвень доходностi, дотримуючись iнтересiв iнших партнерiв i пiдтримуючи оптимальну структуру капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Пiдприємство може варiювати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi. Пiдприємство здiйснює контроль за капiталом, виходячи iз спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов`язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов`язань розраховується як загальна сума позикових коштiв (включаючи поточнi та довгостроковi позиковi кошти) мiнус грошовi кошти та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює Пiдприємство, дорiвнює власному капiталу, вказаному в Звiтi про фiнансовий стан. 
    у тисячах гривень           31 грудня 2020            31 грудня 2019
Чиста сума зобов'язань         124711		         111287            
Всього капiталу                       (57086)		         (45514)    
Спiввiдношення 
зобов'язань
до капiталу                                -2,18	                           -2,45
Пiдприємство ще не визначилась вiдносно оптимального значення коефiцiєнту спiввiдношення позикового капiталу до власного.

  30.Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Пiдприємством, виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати обсяги активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну ринкову iнформацiю.
Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi фiнансовi iнструменти, грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Пiдприємством виходячи з наявної ринкової iнформацiї i належних методiв оцiнки. 
Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Оцiнка справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою грунтується на методi дисконтованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням дiючих вiдсоткових ставок на ринку запозичень для нових iнструментiв, що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний термiн погашення. Використовувана ставка дисконтування залежить вiд кредитного ризику контрагента.
Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю.. Справедлива вартiсть зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою i встановленим термiном погашення грунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз застосуванням вiдсоткових ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу або що погашаються при завчасному повiдомленнi розраховується як сума до виплати на вимогу, дисконтована, починаючи з першої дати потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення зобов'язання. Використовуванi ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв оцiнки представлена таким чином:
        у тисячах гривень      31 Грудня 2020                31 Грудня 2019
                                 Справедлива  Балансова     Справедлива    Балансова
                                      вартiсть       вартiсть           вартiсть           вартiсть
ФIНАНСОВI АКТИВИ 
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15)
- Грошовi кошти 
на банкiвських 
рахунках, у касi             270              270	        2989                2989
Торгова та iнша 
дебiторська 
заборгованiсть 
(Примiтка  12)              5680	          5680	       3953	                3953
УСЬОГО ФIНАНСОВI 
АКТИВИ                       5950	          5950	       6942	                6942
ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Торгова та iнша 
кредиторська 
заборгованiсть 
(Примiтка 17)             39808	        39808	     32255	              32255
Кредити банкiв          12310	        11046	     13390	              11067
Iншi довгостроковi 
зобов'язання             14922	       14922	     17005	              17005
УСЬОГО ФIНАНСОВI  
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       67040	       65776	     62650	              60327

  31. Подiї пiсля звiтної дати
Не було подiй пiсля звiтної дати, якi потребують розкриття в фiнансовiй звiтностi.

Затверджено вiд iменi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Директор АТ "ККУ "Кварц"                                          Федотов Г. I.

Головний бухгалтер АТ "ККУ "Кварц"                         Полосухiна С. А.
XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
21326993
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
№ 0238
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: № 0244, дата: 26.04.2012
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2020 по 31.12.2020
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
д/в
10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: № 17/03-А15, дата: 17.03.2021
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 17.03.2021, дата закінчення: 05.04.2021
12
Дата аудиторського звіту
05.04.2021
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
70 000,00
14
Текст аудиторського звіту

	ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
                                                                                  Свiдоцтво про включення до Реєстру
                                             аудиторських фiрм та аудиторiв  № 0238 вiд 26.01.2001р. №98 
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                                                                              Акцiонерам та керiвним посадовим особам
                                          Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц",
                                                                            НКЦПФР

м. Київ					                                                                        05 квiтня 2021 р.

                                            Звiт незалежного аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi 
                                         Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц"
                                                                     код ЄДРПОУ 35328439, 
                                                               що зареєстроване за адресою: 
                          Україна, 39631, Полтавська обл., мiсто Кременчук, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 85,
                                                               станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.



                                                             ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
                                                               щодо рiчної фiнансової звiтностi
                                     Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц",
                                                             станом на 31.12.2020 р. за 2020 рiк  

  Адресат
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для керiвництва Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя), та оприлюднення фiнансової iнформацiї Товариством.

                                                  I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
  Думка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", код за ЄДРПОУ 35328439, адреса Товариства: Україна, 39631, Полтавська обл., мiсто Кременчук, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 85, що складається з:
- Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; 
- Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк; 
- Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк; 
- Звiту про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк; 
- Примiток до фiнансової звiтностi (Форма №5) за 2020 рiк. 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" на 31 грудня 2020 року, та фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

  Основа для думки iз застереженням

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит вiдповiдно до обраної Товариством концептуальною основою - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Ми звертаємо Вашу увагу на iснування суттєвої невизначеностi, що стосується безперервностi дiяльностi Товариства, а саме: на рядок 1420 "Непокритий збиток" Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року, який вказує на iснування у Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" суттєвого збитку у розмiрi 50 524 тисячi гривень. За звiтний 2020 рiк Товариство понесло збитки у сумi 11 577 тисяч гривень. Чистi активи товариства становлять мiнус 57 086 тисяч гривень, що на 57 865 тисяч гривень менше зареєстрованого (пайового) капiталу (779 тисяч гривень). Вiдповiдно до вимоги  чинного законодавства для акцiонерних товариств (Цивiльний кодекс України вiд 16.01.2003р. № 435-IV (частина третя ст.155 ЦКУ)), якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.
Товариство в рядку 1100 "Запаси" звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року вiдобразило запаси у загальнiй сумi 19 914 тис. грн. За допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в кiлькостi виробничих запасiв, утримуваних на 31 грудня 2020 року, якi вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан у сумi 6 489 тис. грн. У зв'язку з цим ми не змогли визначити, чи була необхiднiсть в яких-небудь коригуваннях запасiв та непокритого збитку станом на 31 грудня 2020 р., а також вiдповiдних елементiв, якi формують звiт про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд за перiод, що закiнчився зазначеною датою. 
Також вiдповiдно до реєстру судових рiшень, Товариство має не завершенi судовi справи, iнформацiю про якi не розкрито у примiтках до фiнансової звiтностi за 2020 рiк. 
У зв'язку з чим аудитор не може отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi для обгрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. 
Управлiнський персонал Товариства у фiнансовiй звiтностi не навiв виключнi судження та не провiв оцiнку макроекономiчного впливу, що спричинений пандемiєю  COVID-19, яка вплинула на економiку не тiльки поодиноких пiдприємств, а в цiлому на економiку України та Свiту.  
Наприкiнцi 2019 року вперше з'явились новини з Китаю про поширення вiрусу COVID-19 (коронавiрус). У першi кiлька мiсяцiв 2020 року вiрус поширився в усьому свiтi, викликаючи перебої в бiзнесi та економiчнiй дiяльностi. У березнi 2020 року, Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я визнала ситуацiю з коронавiрусом пандемiєю. 
Поширення вiрусу мало несприятливий вплив на економiчну активнiсть у свiтi, включаючи падiння на ринках капiталу та рiзке зниження цiн на товари та послуги. Внаслiдок цього, українськi сувереннi кредитнi свопи за дефолтами збiльшились у березнi 2020 року бiльш нiж удвiчi порiвняно з 31 грудня 2019 року, та бiльш нiж утричi вiд його п'ятирiчного iсторичного мiнiмуму досягнутого у лютому 2020 року. 
У березнi 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходiв для запобiгання поширенню вiрусу в країнi. Зокрема, були встановленi обмеження на громадський транспорт (включаючи мiжмiськi), повiтряний рух мiж певними країнами, роботу громадських установ та громадськi заходи. Уряд також закликав бiзнес перейти на вiддалений режим роботи для своїх працiвникiв. Крiм того, 17 березня 2020 року парламент України прийняв новi закони, спрямованi на пом'якшення наслiдкiв коронавiрусу. Положення скасовують деякi податковi вимоги, задля пом'якшення  фiнансових втрат  для пiдприємств, робiтникiв та пенсiонерiв, постраждалих внаслiдок економiчного сповiльнення. Серед iнших змiн, Закон пропонує звiльнення вiд штрафних санкцiй за порушення податкового законодавства в перiод з 01 березня по 31 травня. Закон також накладає мораторiй на податковi перевiрки для пiдприємств за вказаний перiод. Кабiнет Мiнiстрiв України 25 березня 2020 року ввiв режим надзвичайної ситуацiї у всiх областях i продовжив карантиннi заходи.
Обмежувальнi заходи, що застосовуються українським урядом, можуть негативно вплинути на загальну економiку України i державний бюджет. Вiн може надати непрямий негативний вплив на Товариство через зниження попиту на товари Товариства, затримки в погашеннi боргiв через можливий негативний вплив пандемiї на клiєнтiв, девальвацiї валюти та iн.
Отже, все вище наведене, що описано у цьому параграфi "Основа для думки iз застереженням" є пiдставою для формування думки аудитора iз застереженням.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

  Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi

Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. В результатi нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками.
Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.
Свiтова пандемiя короновiрусної хвороби (COVID - 19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого поширення в Українi зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв господарювання. 
Управлiнський персонал Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" не iдентифiкувало суттєвi невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовувало припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi, не враховуючи зростаючу невизначенiсть пов'язану iз змiною економiчної ситуацiї та песимiстичними прогнозами розвитку свiтової та нацiональної економiки.
Зазначена iнформацiя Товариством не розкрита належним чином у фiнансовiй звiтностi складеної станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рiк у супереч до концептуальної основи - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та МСА 570 "Безперервнiсть дiяльностi" (переглянутий), за яким визначається необхiднiсть розкриття iнформацiї про значущiсть потенцiйного впливу таких умов та ймовiрнiсть та час їх виникнення.
Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли би бути результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi.

  Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

  Iнша iнформацiя (питання)
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю та при цьому розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. 
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":
- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2020 рiк, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змiнами та доповненнями; 
- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;
- за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю;
- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту".
Вiдповiдальна особа  несе вiдповiдальнiсть  також за:
- початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
- правочиннiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та  господарських 
фактiв;
- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
Для проведення аудиторської перевiрки за 2020 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", були наданi наступнi документи:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;
- Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;
- Примiтки до фiнансової звiтностi (Форма №5) за 2020 рiк;
- Статутнi, реєстрацiйнi документи;
- Протоколи, накази;
- Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. 

  Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720  "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. 
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та доповненнями, Закону України "Про  державне  регулювання  ринку  цiнних паперiв  в  Українi" вiд 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змiнами та доповненнями, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8  (надалi - МСА), з урахуванням  iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.  
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв.
Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки.
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
-  доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну дiяльнiсть суб'єкта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. 
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту.  

                                  II. ЗВIТ  ПРО IНШI  ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI  ВИМОГИ
Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" (далi - Товариство), зареєстроване вiдповiдно до     Законiв України "Про акцiонернi товариства"  вiд 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змiнами та доповненнями, "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"  вiд 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змiнами та доповненнями, та iнших законодавчих актiв.
Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зi своїм найменуванням. 
У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, iншими внутрiшнiми нормативними документами, рiшеннями.
Станом на 31.12.2020 р. вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства  немає.

  Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва пiдприємства	                                 Акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц"
Скорочена назва пiдприємства 	                 АТ "ККУ "Кварц"
Органiзацiйно-правова форма пiдприємства 	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особи	                                                Юридична
Форма власностi 	                                                Приватна
Код за ЄДРПОУ	                                                35328439
Мiсцезнаходження:	                                Україна, 39631, Полтавська обл., мiсто Кременчук, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА,                                                                                 будинок 85
Дата державної реєстрацiї	                                11.08.2007 р.
Лiцензiя Адмiнiстрацiї державної служби                --
спецiального зв'язку та захисту 
iнформацiї України	
Свiдоцтво 	                                                Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
                                                                                Реєстрацiйний №10/16/1/10 вiд 11.06.2010 р.
Номер запису в ЄДР	                                1 585 102 0000 005840
Основнi види дiяльностi КВЕД:	                08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну (основний); 
                                                                                08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, 
                                                                                         гiпсу, крейди та глинистого сланцю; 
                                                                                46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 
                                                                                49.41 Вантажний автомобiльний транспорт; 
                                                                                56.29 Постачання iнших готових страв; 
                                                                                41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
Дата внесення останнiх змiн до Статуту	11.04.2018 р.
Керiвник, головний бухгалтер,                             Керiвник - Федотов Геннадiй Iванович
кiлькiсть працiвникiв	                                Головний бухгалтер - Полосухiна Свiтлана Анатолiївна 
                                                                                Середня кiлькiсть працiвникiв - 317 особи

Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, а саме:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;
- Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;
- Примiтки фiнансової звiтностi (Форма №5) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ). 
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу Товариства.
Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду iншого надання впевненостi та супутнiх послуг а також вимог НКЦПФР, дiючих до такого висновку станом на дату його формування та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про  державне  регулювання  ринку  цiнних паперiв  в  Українi" вiд 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змiнами та доповненнями,  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Закону України " Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та доповненнями, "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змiнами та доповненнями та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi Товариства.
Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв аудиту). Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi  та надання оцiнки реального фiнансового стану об'єкта перевiрки. Пiд час аудиту проводилось дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо обгрунтування сум чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки.
Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за якими була складена перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, що застосованi на об'єктi перевiрки: оцiнка оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв, тощо. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

  Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики

Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ, та Облiкової полiтики Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц". 
Фiнансова звiтнiсть Товариства  складена станом на кiнець останнього дня звiтного року. 
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих стандартiв фiнансової звiтностi  Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 
Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi наданi в первинних документах, є достовiрними та такими, якi вiдповiдають сутi здiйснених господарських операцiй.

  Вiдомостi щодо дiяльностi. Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2020 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2020 року згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Концептуальну основу за МСФЗ. Аудиторською перевiркою було охоплено повний пакет фiнансової звiтностi, складенi станом на 31.12.2020 року.
На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2020 року своєчасно та представлялась до вiдповiдних контролюючих органiв.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться з використанням комп'ютерної технiки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2020 рiк Аудиторською перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2020  року вiвся в цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року з наступними змiнами та доповненнями, вiдповiдно до МСФЗ та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 року № 291 з наступними змiнами та доповненнями та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку не виявлено.

  Розкриття iнформацiї щодо облiку необоротних активiв

На думку аудиторiв, облiк  необоротних активiв Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України, а саме: згiдно обранiй концептуальнiй основi, Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй вiд 30.11.1999 року № 291. 
Порушень в облiку необоротних активiв не виявлено. За перевiрений перiод незалежною аудиторською перевiркою встановлено, що необоротнi активи Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" складають 36 031 тис. грн. станом на 31.12.2020 року, у т. ч. нематерiальнi активи за залишковою вартiстю станом на 31.12 2020 року - 9 069 тис. грн., основнi засоби за залишковою вартiстю станом на 31.12.2020 року - 23 438  тис грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть за залишковою вартiстю станом на 31.12.2020 року становить - 46 тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2020 року становлять - 3 478 тис. грн.
Балансова вартiсть необоротних активiв Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв:
           Необоротнi                          На 31.12. 2019 р.            На 31.12. 2020 р.            Змiни(+,-)
              активи
Нематерiальнi активи(тис грн)	9 612	                           9 069	            -543
Основнi засоби(тис грн)	              23 866	                         23 438                        -428
Iнвестицiйна нерухомiсть (тис. грн.)	  47	                             46                 	-1
Вiдстроченi податковi                           3 022	                           3 478	           +456
активи (тис. грн.)	
Разом	                                             36 547	                         36 031	            -516

  Розкриття iнформацiї щодо облiку запасiв
Аудит даних запасiв Товариства станом на 31.12.2020 р. свiдчить, що облiк запасiв, ведеться згiдно обранiй концептуальнiй основi, а саме: МСФЗ. 
Проведена Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з "Положенням про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з наступними змiнами та доповненнями. 
Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Товариства складають 19 914 тис. грн., у т.ч.: виробничi запаси  - 6 489 тис. грн., готова продукцiя - 13 408 тис. грн., товари - 17 тис. грн. Зауважень до облiку не виявлено.
Запаси Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв представленi наступним чином:      
                Запаси                          На 31.12. 2019 р.            На 31.12. 2020 р.            Змiни(+,-)
Запаси (тис. грн.), в т.ч.:	              18 362	                     19 914                         +1 552
Виробничi запаси (тис. грн.)	                3 335	                       6 489	         +3 154
Готова продукцiя (тис. грн.)	              15 010	                     13 408	          -1 602
Товари (тис. грн.)                                    17	                        17                               	--
Разом	                                              18 362	                    19 914                         +1 552
Поточнi бiологiчнi активи станом на 01.01.2020 року складали 1 тис. грн. Станом на 31.12.2020 року вартiсть поточних бiологiчних активiв не змiнилась та складає 1 тис. грн. 

  Розкриття iнформацiї щодо облiку дебiторської заборгованостi

Аудит даних дебiторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свiдчить, що облiк дебiторської заборгованостi, ведеться згiдно чинного законодавства України. Облiк дебiторської заборгованостi вiвся згiдно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з чинним законодавством "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з наступними змiнами та доповненнями. 
Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2020 року становить дебiторська заборгованiсть:
- за продукцiю, товари, роботи, послуги - 5 680 тис. грн.; 
- за виданими авансами - 1 152 тис. грн.; 
- з бюджетом - 117 тис. грн.; 
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть -  191 тис. грн. 
Зауважень до облiку не виявлено.
Дебiторська заборгованiсть Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв представлена наступним чином:
         Дебiторська                          На 31.12. 2019 р.            На 31.12. 2020 р.            Змiни(+,-)
       заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть              3 953	                       5 680	            +1 727
за продукцiю, товари, роботи, 
послуги (тис. грн.)	
Дебiторська заборгованiсть              3 634	                      1 152                              -2482
за розрахунками за виданими 
авансами (тис. грн.)	
Дебiторська заборгованiсть                 116	                        117                             	+1
за розрахунками з 
бюджетом (тис. грн.)	
Iнша поточна дебiторська                      171	                        191	                               -20
заборгованiсть (тис. грн.)	
Разом	                                              7 874                             7 140                                -734

  Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв

Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. Порушень в облiку грошових коштiв не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та даним банкiвських виписок.
Станом на 31.12.2020 року на балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв -  270 тис. грн. 
Грошi та їх еквiваленти Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц"  станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв представленi наступним чином: 
        Грошi та їх                           На 31.12. 2019 р.            На 31.12. 2020 р.            Змiни(+,-)
       еквiваленти
Грошi та їх еквiваленти                       2 989	                       270                          -2 719
(тис грн) в т.ч.:	
Готiвка	                                                   2	                         6	                             +4
Рахунки в банках	                              2 987	                       264                          -2 723

  Розкриття iнформацiї щодо поточних фiнансових iнвестицiй
Вiдповiдно до проведеної аудиторської перевiрки даних iнвестицiйної дiяльностi Пiдприємства, аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2020 року поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства - вiдсутнi. Зауважень до облiку не виявлено.

  Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань i забезпечень у фiнансовiй звiтностi

Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку вiд 30.11.99 року № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме: в III роздiлi "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з вимогами чинного законодавства України. 
Фактичнi данi про зобов'язання Товариства  вiрно вiдображенi у статтi балансу - довгостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2020 року становить - 4 276 тис. грн., iншi довгостроковi обов'язаннями станом на 31.12.2020 року становлять - 14 922 тис. грн., довгостроковi забезпечення станом на 31.12.2020 року становлять - 15 165 тис. грн., цiльове фiнансування станом на 31.12.2020 року становить - 3 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2020 року становить - 6 770 тис. грн.,  поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 року становить - 32 029 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 3 990 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 475 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi  - 1 947 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами станом на 31.12.2020 року становить - 40 603 тис. грн.
Поточнi забезпечення станом на 31.12.2020 року становлять - 3 164 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2020 року - 1 366 тис. грн. 
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв представленi наступним чином:
       Довгостроковi                          На 31.12. 2019 р.            На 31.12. 2020 р.            Змiни(+,-)
       зобов'язання i 
       забезпечення
Довгостроковi кредити                          5 717	                      4 276                            -1 441
банкiв (тис. грн.)	
Iншi довгостроковi                                17 005	                    14 922                            -2 083
зобов'язання (тис. грн.)	
Довгостроковi                                      14 580	                   15 165	                            +585
забезпечення (тис. грн.)	
Цiльове фiнансування (тис. грн.)	    --	                        3	                               +3
Разом                                                    37 302	                   34 366	                          -2 936

Поточнi зобов'язання та забезпечення Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв представленi наступним чином:
             Поточнi                         На 31.12. 2019 р.            На 31.12. 2020 р.            Змiни(+,-)
       зобов'язання та 
       забезпечення   
Поточна кредиторська                    5 350	                      6 770                         +
заборгованiсть за 
довгостроковими 
зобов'язаннями (тис. грн.)	
Поточна кредиторська                  25 622	                    32 029	                     +6 407
заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги (тис. грн.)	
Поточна кредиторська                   2 855	                     3 990                      +1 135
заборгованiсть за розрахунками 
з бюджетом (тис. грн.)	
Поточна кредиторська                     452	                       475                           +23
заборгованiсть за розрахунками 
зi страхування (тис. грн.)	
Поточна кредиторська                    1 938	                    1 947                            +9
заборгованiсть за розрахунками 
з оплати працi (тис. грн.)	
Поточна кредиторська                  34 605	                  40 603	                  +5 998
заборгованiсть за  одержаними 
авансами (тис. грн.)	
Поточнi забезпечення                    1 775	                   3 164	                 +1 389
(тис. грн.)	              
Iншi поточнi зобов'язання              1 388	                   1 366	                      +22
(тис. грн.)	
Разом	                                       73 985	                 90 344	               +16 359

   Iнформацiя про вiдсутнiсть у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв (наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв

Простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв не виявлено.

    Iнформацiя про наявнiсть/вiдсутнiсть у Товариства правопорушень на ринку цiнних паперiв

Протягом 2020 року  не були виявленi факти правопорушення Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" (надалi-Товариство) вимог чинного законодавства щодо розкриття iнформацiї на фондовому ринку.

   Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал
Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40 " Зареєстрований (Статутний) капiтал ". 
Вiдповiдно до Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй Акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" №10/16/1/10 вiд 11 червня 2010 року: Статутний капiтал Товариства складає 778 750, 00 грн., роздiлений на 15575  шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 50 грн. кожна, емiтованих у без документальнiй формi.
Нову редакцiю Статуту затверджено на загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" Протокол вiд 11.04.2018 згiдно якого прийнято рiшення про змiну типу АТ з публiчного на приватне.
Станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого(пайового) капiталу згiдно  з даними фiнансової звiтностi(якi аудитор пiдтверджує) наступна: 
- Зареєстрований(пайовий)  капiтал - 779 тис. грн.;
- Сплачений статутний капiтал  - 779 тис. грн.;
- Неоплачений капiтал - вiдсутнiй.
Станом на 31.12.2020 року статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в повному обсязi, що складає 779 тис. грн.
Станом на 01.01.2020 року непокритий збиток становив 38 947 тис. грн., станом на 31.12.2020 року непокритий збиток становить 50 524 тис. грн.

   Структура власного капiталу Товариства:
            Стаття                                        Код рядка                     На початок                   На кiнець 
           Балансу                                                                          звiтного року,            звiтного року,
                                                                                                          тис грн.                    тис грн.               
Зареєстрований (пайовий) капiтал          1400	                           779	              779
Внески до незареєстрованого                 1401	                             --	                                 --
статутного капiталу	
Капiтал у дооцiнках                                    1405	                             --	                                 --
Додатковий капiтал	                     1410	                      - 7 463	         - 7 458
Емiсiйний дохiд                                           1411	                             --	                                 --
Накопиченi курсовi рiзницi	                     1412	                             --	                                 --
Резервний капiтал	                                     1415	                           117	              117
Нерозподiлений прибуток                          1420                        (38 947)	          (50 524)
(непокритий збиток)	
Неоплачений капiтал	                     1425	                             --	                                 --
Вилучений капiтал	                                     1430	                             --	                                 --
Iншi резерви	                                     1435	                             --	                                 --
Усього	                                                     1495	                      (45 514)	           (57 086)
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у фiнансовiй звiтностi i вiдповiдає вимогам МСФЗ.

  Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв

Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2020 року складають:
Необоротнi активи                                           36 031 тис. грн.
Оборотнi активи                                               31 593 тис. грн.
    РАЗОМ  активи                                            67 624 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання                          34 366 тис. грн.
Поточнi зобов'язання                                      90 344 тис. грн.
    РАЗОМ  зобов'язання                               124 710 тис. грн.
    Чистi активи:
РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов'язання - мiнус 57 086 тис грн.
Станом на 31.12.2020 року вартiсть чистих активiв складає мiнус 57 086 тис грн.

  Аналiз фiнансового стану

Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть станом на 31.12.2020 року, у складi: Балансу (Звiт про фiнансовий стан) Форма № 1, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Форма № 2, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) Форма № 3, Звiту про власний капiтал (Форма № 4), Примiток до фiнансової звiтностi (Форма №5) за 2020 рiк.
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв:
                                                                                                                                     Таблиця
     ПОКАЗНИК                                            Оптимальне                       ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ      
                                                                       значення                На 01.01.2020 р.         На 31.12.2020 р.
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi            0,25:0,5	               0,04	               0,00
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi              	>1	               0,39	               0,34
3. Коефiцiєнт структури капiталу                     	<1	              -2,44	              -2,18
4. Коефiцiєнт рентабельностi активiв	     Якнайбiльше	              -0,01%	             -0,17%

  Iнформацiя про пов'язаних осiб

Вiдповiдно до вимог МСА 550 "Пов'язанi особи" аудитори звертались до управлiнського персоналу  iз запитом щодо надання списку пов'язаних осiб  та, за наявностi таких осiб, характеру  операцiй з ними, а також провели достатнi аудиторськi процедури, незалежно вiд наданого запиту з метою впевненостi щодо наявностi або вiдсутностi таких операцiй.
Протягом 2020 року пов'язаними сторонами Товариства були:
1.  Керiвник - Федотов Геннадiй Iванович.
2.  Головний бухгалтер - Полосухiна Свiтлана Анатолiївна. 
Iнших пов'язаних сторiн Товариство  не має.
Протягом 2020 року операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювалися в рамках звичайної господарської дiяльностi Товариства.

  Подiї пiсля дати балансу

Аудитори дослiдили iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства.
Аудитори не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною iнформацiю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати  коригувань або про ситуацiї, що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подальшi подiї").
Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу,  наявнiсть яких потребує необхiднiсть проведення коригування фiнансової звiтностi.
Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено, що не  iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. Аудитори дiйшли впевненостi у тому, що загроза безперервностi дiяльностi вiдсутня.

  Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад i структуру фiнансових iнвестицiй
В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не було виявлено iнформацiї про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому.
Станом на 31.12.2020 року Товариство не має фiнансових iнвестицiї.

  Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою

В ходi аудиторської перевiрки аудиторами факту про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою не виявлено. 

  Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Законiв України та нормативно-правових актiв Комiсiї

Перевiрка iншої фiнансової iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Для отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудиторами фiнансовою звiтнiстю виконувались аудиторами запити до управлiнського персоналу Товариства та аналiтичнi процедури. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю не встановлено.

  IНФОРМАЦIЯ ЩО НЕ Є ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ТА ЗВIТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю.
Аудитор ознайомився з iнформацiєю, що наведена у Звiтi про управлiння складеного вiдповiдно до  Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. Аудитор зазначає, що iнформацiя наведена у цьому Звiтi про управлiння представлена користувачам з метою достовiрного уявлення про результати дiяльностi пiдприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основнi ризики й невизначеностi дiяльностi та дiї керiвництва вiдповiдно до заявлених стратегiчних планiв розвитку компанiї. 
Розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж цiєю iншою iнформацiєю наведеною у Звiтi про управлiння i фiнансовою звiтнiстю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту дослiджується на предмет викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

  ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНIСТЬ 

Ми є незалежними по вiдношенню до Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" згiдно Кодексу Етики Професiйних Бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичним вимогам, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконували iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фiрма стверджує, що ключовий партнер i аудиторська група яка приймала учать в перевiрцi Компанiї:
1) не мала прямих родинних стосункiв з членами органiв управлiння суб'єкта господарювання, що перевiряється; 
2) не мала особистих майнових iнтересiв у суб'єкта господарювання, що перевiряється; 
3) аудитор не є членом органiв управлiння, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевiряється; 
4) аудитор не є працiвником суб'єкта господарювання, що перевiряється; 
5) аудитор не є працiвником, спiввласником дочiрнього пiдприємства, фiлiї чи представництва суб'єкта господарювання, що перевiряється; 
6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхiдний для якiсного виконання таких послуг час, належних навичок, знань, професiйної квалiфiкацiї та ступiнь вiдповiдальностi аудитора; 
7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежностi. 
Протягом 2020 року, аудиторська фiрма не надавала послуг, на якi встановленi обмеження статтею 4 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р №2258. Аудитор не надавав безпосередньо або опосередковано послуги Компанiї, якi зазначенi у частинi четвертiй статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р №2258.

  АУДИТОРСЬКI ОЦIНКИ 

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевiрцi аудитором було визначено оцiнку ризикiв: - властивий ризик на високому рiвнi; - ризик, пов'язаний iз невiдповiднiстю внутрiшнього контролю (або ризик контролю) на високому рiвнi; - ризик не виявлення помилок та викривлень на середньому рiвнi. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 

  ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ
 
Визначення обсягу аудиторської перевiрки є предметом професiйного судження аудитора про характер i масштаб робiт, проведення яких необхiдно для досягнення цiлей аудиту i диктується обставинами перевiрки. При визначеннi обсягу аудиту аудиторська фiрма виходила згiдно з вимог нормативних документiв, що регламентують аудиторську дiяльнiсть, положень договору аудиторської фiрми з Компанiєю i конкретних особливостей перевiрки з урахуванням отриманих знань про дiяльнiсть економiчного суб'єкта. При аудиторської перевiрцi основними стадiями перевiрки були: 
- планування аудиту; 
- отримання аудиторських доказiв; 
- використання роботи iнших осiб i контакти з керiвництвом економiчного суб'єкта з третiми сторонами; 
- документування аудиту; 
- узагальнення результатiв, формування i вираження думки щодо бухгалтерської звiтностi економiчного суб'єкта. 
Аудиторська перевiрка була спланована на основi досягнутого аудиторською фiрмою розумiння дiяльностi економiчного суб'єкта. В ходi аудиту було отримано достатню кiлькiсть якiсних аудиторських доказiв, якi послужили основою для формування аудиторської думки про достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi Компанiї. При проведеннi аудиту дотримувалося рацiональне спiввiдношення мiж витратами на збiр аудиторських доказiв i кориснiстю отриманої iнформацiї. Однак незважаючи на вищевказанi процедури, при перевiрцi iснують властивi обмеження аудиту, та створюють невiд'ємний ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансових звiтiв не будуть виявленi, навiть при належному плануваннi i здiйснення аудиту вiдповiдно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всiх суттєвих викривлень через такi фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властивi внутрiшньому контролю, а також через те, що бiльшiсть доказiв, доступних аудитору, є радше переконливими, нiж остаточними. Унаслiдок цього аудитор може отримати лише обгрунтовану впевненiсть, що суттєвi викривлення у фiнансових звiтах будуть виявленi. 

  ПРО УЗГОДЖЕНIСТЬ ЗВIТУ ПРО УПРАВЛIННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВIДПОВIДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА З   ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД 

Вiдповiдно до статтi 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", аудитор вважає, що "Звiт про управлiння" є узгодженим з фiнансовою звiтнiстю Акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" за звiтний перiод. Звiт про управлiння, що надається Акцiонерному товариству "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", складено на виконання Закону України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змiн до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" та не мiстить суттєвих викривлень. 
Звiт про управлiння мiстить достовiрну фiнансову та не фiнансову iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства, його стан i перспективи розвитку та розкриває основнi ризики i невизначеностi його дiяльностi. 

  IНША IНФОРМАЦIЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ I АНАЛIЗ КЕРIВНИЦТВОМ ФIНАНСОВОГО СТАНУ I РЕЗУЛЬТАТIВ ДIЯЛЬНОСТI

Iнша iнформацiя включає iнформацiю, яка мiститься в обговореннi i аналiзi керiвництвом фiнансового стану i результатiв дiяльностi, однак, не включена в фiнансову звiтнiсть i наш аудиторський звiт про неї. Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю несе керiвництво Компанiї. Наша думка про фiнансову звiтнiсть не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не надаємо висновку, який виражає впевненiсть в будь-який формi в вiдношеннi до цiєї iнформацiї. В зв'язку з проведенням аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленi з iншою iнформацiєю i розглядi при цьому питань, якi можуть бути не узгодженi з фiнансовою звiтнiстю, або нашими знаннями цих питань, якi отриманi пiд час аудиту. Якщо на основi проведеної нами роботи ми дiйдемо до висновку, що iснує суттєве викривлення iншої iнформацiї, ми повiдомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi було б включити до звiту. У вiдповiдностi з ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" аудитор висловлює свою думку щодо iнформацiї про систему внутрiшнього контролю i корпоративне управлiння. Нами виконанi певнi процедури щодо розкриття цiєї iнформацiї. Ми оцiнили наявнi у Товариства засоби внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента шляхом тестування. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та Положеннями про вiдповiднi органи управлiння та контролю. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалося змiн у складi власникiв iстотної участi акцiонерiв, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента.
 Протягом звiтного року у Товариства функцiонували наступнi органи управлiння: 
- Загальнi збори акцiонерiв; 
- Наглядова рада; 
- Директор; 
- Ревiзiйна комiсiя.
Органи управлiння протягом перiоду дiяли в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається Статутом. Управлiння поточною дiяльнiстю виконується одноосiбно директором, який виконує свої обов'язки згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту, внутрiшнiх Положень Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту.
Протягом 2020 року фактори ризику, що впливали на пiдприємство, подiляються на зовнiшнi i внутрiшнi. До внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Товариствi механiзм її реалiзацiї. До зовнiшнiх ризикiв належать соцiальнi потрясiння, iнфляцiя, змiна податкового законодавства, кон'юнктура, тощо. Зовнiшнє середовище складається з факторiв, якими Товариство може управляти i навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй дiяльностi. До складових, на якi Товариство може впливати, належить ринковий попит i конкуренцiя. Найбiльш суттєвим зовнiшнiм фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик безперервностi дiяльностi, можливостi втрати активiв, якi розмiщенi на непiдконтрольнiй Українi територiї. Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої i дiєвої системи корпоративного управлiння, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується внутрiшнiми документами, має вплив на ефективнiсть його роботи, сприяє прибутковостi i стабiльностi, збiльшує довiри з боку акцiонерiв i формує довгостроковi спiввiдношення з партнерами i суспiльства в цiлому.

                   III. IНШI ЕЛЕМЕНТИ
   
Ключовий партнер з аудиту                                                                      м.п. _____________   Д.В. Чирва
ПП АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"	                            
(сертифiкат №001199
вiд 28.04.1994р)                                                                     

05 квiтня 2021 року

  Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю:
Повна назва пiдприємства	                   ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
Скорочена назва пiдприємства 	   ПП АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
Ознака особи	                                  Юридична
Код за ЄДРПОУ	                                  21326993
Юридична адреса	                                  Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Адреса фактичного                                 Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
мiсцезнаходження	
Свiдоцтво  про включення до                  № 0238 вiд 26.01.2001 року № 98
Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв	
Свiдоцтво  про включення до                   Свiдоцтво  про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0244 Рiшення АПУ
Реєстру аудиторських фiрм та                №249/5 вiд 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України
аудиторiв	
Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв,            включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити
що мають право здiйснювати аудит     обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 
проф. учасникiв фондового ринку	  iнтерес"
Мiсцезнаходження	                  Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

  Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення аудиту	                                      № 17/03-А15 вiд 17 березня 2021 року
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту	                      з 17 березня року  по 05 квiтня 2021 року
Дата складання аудиторського висновку	                                      05 квiтня 2021 року





XVI. Твердження щодо річної інформації
Ми пiдготували окрему фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2020 р., яка достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан АТ "ККУ "Кварц" на кiнець звiтного перiоду, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
-  вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне застосування;
-  прийняття суджень та оцiнок, якi є обгрунтованими та зваженими;
-  iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь-яких iстотних вiдхилень вiд них та надання пояснень у фiнансовiй звiтностi;
-  розкриття iнформацiї про облiкову полiтику у формi, що забезпечить доречнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
-  оцiнку здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
-  розробку, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю АТ "ККУ "Кварц";
-  ведення облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди пiдприємства, а також надати з обгрунтованою точнiстю у будь-який час iнформацiю про фiнансовий стан АТ "ККУ "Кварц" i забезпечила б вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
-  ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України;
-  застосування усiх можливих виправданих заходiв щодо збереження активiв АТ "ККУ "Кварц";
-  виявлення та запобiгання випадкам зловживань та iнших порушень.
Керiвництво Пiдприємства вважає, що при пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi, Пiдприємство послiдовно застосовувало вiдповiдну облiкову полiтику, пiдкрiплювало її обгрунтованими та обачними оцiнками i розрахунками та забезпечило дотримання вiдповiдних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт керiвництва приватного акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан приватного акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

Директор АТ "ККУ "Кварц"					           Г.I. Федотов

Головний бухгалтер                                                       С.А. Полосухiна

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
23.04.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


