Титульний аркуш

	Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	00110177
4. Місцезнаходження
	11563, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гулянка, Молодiжна, буд. 18
5. Міжміський код, телефон та факс
	04142-9-95-89, 04142-4-44-65
6. Електронна поштова адреса 
	depozit@ukbm.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)
2. Річна інформація опублікована у
 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"



(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
http://ukbm.com.ua
в мережі Інтернет


(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
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:

   1) інформація про випуски акцій емітента
X
   2) інформація про облігації емітента

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   4) інформація про похідні цінні папери

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
   3) інформація про зобов'язання емітента
X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

19. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
20. Річна фінансова звітність

21. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
22. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

23. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як емiтент не бере участi у створеннi юридичних осiб

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не проводить рейтингової оцiнки

Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як у звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв не скликались через вiдсутнiсть вiдповiдного рiшення Наглядової ради.

Iнформацiя про дивiденди вiдсутня в складi регулярної iнформацiї, так як рiшення про виплату дивiдендiв Товариство не приймало.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiю про похiднi цiннi папери емiтента  та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством не приймалось.

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством не приймалось.

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть Товариством не приймалось.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало.

Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт), вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як публiчне акцiонерне товариство оприлюднює повний текст аудиторського висновку

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтеського облiку вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як Емiтент складає звiтнiсть за МСФЗ.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не здiйснювало.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А00 № 809303
3. Дата проведення державної реєстрації 30.06.1999
4. Територія (область) Житомирська обл.
5. Статутний капітал (грн)  3603694
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) 190
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю
	23.70 - Рiзання, оброблення та оздоблення декоративного та будiвельного каменю
10. Органи управління підприємства
	Не заповнюється акцiонерними товариствами
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  АТ "Райффайзен банк Аваль"
2) МФО банку  380805
3) Поточний рахунок  26007515886
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  АТ "Райффайзен банк Аваль"
5) МФО банку 380805
6) Поточний рахунок  26009515903

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Спецiальний дозвiл на користування надрами
№2222
16.08.2000
Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв
16.08.2020
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї спецiального дозволу, його буде подовжено.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiя обладнання пiдвищеної небезпеки
№ 386.12.18
26.11.2012
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
25.11.2017
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 997.14.18
26.11.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
25.11.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 998.14.18
26.11.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
25.11.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 1081.14.18
25.12.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
24.12.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 1086.14.18
26.12.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
25.12.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 148.16.18
23.02.2016
Державна служба України з питань працi Управлiння держпрацi у Житомирськiй областi
22.02.2021
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 149.16.18
23.02.2016
Державна служба України з питань працi Управлiння держпрацi у Житомирськiй областi
22.02.2021
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 150.16.18
23.02.2016
Державна служба України з питань працi Управлiння держпрацi у Житомирськiй областi
22.02.2021
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 151.16.18
23.02.2016
Державна служба України з питань працi Управлiння держпрацi у Житомирськiй областi
22.02.2021
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 077.14.18
25.01.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
24.01.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 078.14.18
25.01.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
24.01.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 375.14.18
17.04.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
16.04.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 376.14.18
17.04.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
16.04.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 624.14.18
27.04.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
23.07.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 623.14.18
24.07.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
23.07.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 625.14.18
24.04.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
23.07.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 1074.14.18
25.12.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
24.12.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 1075.14.18
25.12.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
24.12.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 1076.14.18
25.12.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
24.12.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 1077.14.18
25.12.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
24.12.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 1078.14.18
25.12.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
24.12.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 1079.14.18
25.12.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
24.12.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 1080.14.18
25.12.2014
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
24.12.2019
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
№ 1714.15.18
31.03.2015
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
30.03.2020
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
№ 172.15.18
31.03.2015
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Житомирськiй областi
30.03.2020
Опис
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено у разi необхiдностi.


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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ГЛЕНДВIН IНДАСТРIАЛ ЛIМIТЕД
1461943
Британськi Вiргiнськi острови, о. Тортола Дрейк-Чемберс р-н, Роуд-Таун, а/с 3321
51,000001
РЕМ ЮНIВЕРСАЛ ЛIМIТЕД
1707389
Британськi Вiргiнськi острови, о.Тортола Джiнiве Плейс, Вотерфронт Драйв р-н, Роуд-Таун, а/с 3469
48,977993
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНВЕСТИЦIЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "МАЙСТЕР"
33658179
65025, Одеська обл., м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги, буд. 4
0,000346
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акцiонери - 62 фiзичнi особи
   
0,02166
Усього
100






V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гопанчук Антон Пилипович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СМ 775018 29.11.2006 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження 1949
5) Освіта Вища
6) Стаж роботи (років) 54
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Голова правлiння ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	05.09.2016, обрано до 31.12.2016
9) Опис
	Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Генеральний директор Товариства. Генеральний директор вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства в межах своєї компетенцiї, виконувати рiшення вищого органу Товариства та Наглядової ради, представляти Товариство у вiдносинах iз третiми сторонами, вести переговори та здiйснювати правочини, укладати договори та угоди вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.
Генеральний директор Товариства призначається Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рiк. 
До компетенцiї Генерального директора вiдноситься: 
-керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства; 
-органiзацiя поточного контролю над оперативною дiяльнiстю Товариства 
-укладення вiд iменi Товариства договорiв, угод, здiйснення правочинiв, розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених  Статутом;
-видача та вiдкликання доручень (довiреностей); 
-виконання iнших функцiй, що випливають з  Статуту, чинного законодавства України або переданi йому по рiшенню iнших органiв Товариства; 
-пiдписання змiн та доповнень до Статуту на основi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
-затвердження штатного розкладу Товариства, правил внутрiшнього трудового розпорядку;
-прийом та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заохочень та дисциплiнарних стягнень;
-видача наказiв та розпоряджень по питанням поточної дiяльностi Товариства
-дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi;
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової Ради; 
-розробка та погодження iз Наглядовою Радою пропозицiй про внесення змiн до Статуту Товариства; 
-в рамках рiшень, прийнятих Загальними зборами акцiонерiв та Наглядової ради визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, надання вiдповiдної звiтностi Наглядовiй Радi з їх виконання;
-розгляд матерiалiв ревiзiй i перевiрок та винесення їх на розгляд Наглядовiй Радi;
-заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств Товариства, його фiлiй та представництв;
-органiзацiя, контроль та регулювання господарської дiяльностi Товариства, ведення облiку та складання звiтностi;
-обгрунтування перед Наглядовою Радою порядку розподiлу прибутку та джерел покриття збиткiв;
-на вимогу Наглядової Ради подання всiєї необхiдної iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
-надання Наглядовiй Радi звiтiв стосовно своєї дiяльностi;
-затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-розгляд в попередньому порядку всiх питань, що мають обговорюватись на Загальних зборах акцiонерiв та Наглядової ради та пiдготовка по ним вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй;
-призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства згiдно з їх Статутами, його фiлiй та представництв;
-визначення перелiку вiдомостей, якi складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та зберiгання
До компетенцiї Генерального директора належать також iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради  вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.
Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Подовжено повноваження на посадi генерального директора, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 05.09.2016 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи- 54 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ПАТ "УКБМ". Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


1) Посада Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Желiзко Марiя Iванiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	ВМ 884750 07.06.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1956
5) Освіта середня-спецiальна
6) Стаж роботи (років) 44
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Головний бухгалтер фiрми "Агро"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	04.05.2001, обрано безтермiново
9) Опис
	До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 
Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "УКБМ".  Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Карасев Анатолiй Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	4507 451392 11.08.2004 ОВД "Проспект Вернадського" УВД ЗАО м. Москви
4) Рік народження 1984
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	генеральний директор ТОВ "УК "IНТР-Капiтал". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	12.11.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис
	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
затвердження органiзацiйної структури Товариства та загальної кiлькостi персоналу Товариства; 
обов'язковi рекомендацiї Загальним зборам Акцiонерiв Товариства з порядку розподiлу прибутку та збиткiв Товариства;
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 
обрання та припинення повноважень Генерального директора;  
затвердження умов контракту, який  укладатиметься  з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено Статутом; 
затвердження фiнансового плану, бiзнес плану, iнвестицiйної програми, бюджету Товариства, а також змiн до вказаних документiв;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом; 
 визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 
вирiшення питань про участь товариства в iнших комерцiйних органiзацiях (будь-яких органiзацiйно-правових форм), в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
прийняття рiшення щодо вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть  в порядку, передбаченому Законом;
прийняття рiшення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг,  що є його предметом,  становить вiд 10 до  25  вiдсоткiв  вартостi  активiв  за  даними  останньої рiчної фiнансової   звiтностi   акцiонерного   товариства;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "РЖД", генеральний директор ТОВ "УК "IНТР-Капiтал". Обiймає посаду генерального директора ТОВ "IК "Деналi", мiсцезнаходження: 129110, м. Москва, вул. Велика Переяславська буд. 46 корп. 2.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лiтвiненко Андрiй Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	4606 890724 26.08.2006 3 вiддiлення мiлiцiї УВС Новогинського райлну Московської областi
4) Рік народження 1969
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Генеральний директор ТОВ "Есперадо"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	12.11.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис
	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства.До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
затвердження органiзацiйної структури Товариства та загальної кiлькостi персоналу Товариства; 
обов'язковi рекомендацiї Загальним зборам Акцiонерiв Товариства з порядку розподiлу прибутку та збиткiв Товариства;
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 
обрання та припинення повноважень Генерального директора;  
затвердження умов контракту, який  укладатиметься  з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено Статутом; 
затвердження фiнансового плану, бiзнес плану, iнвестицiйної програми, бюджету Товариства, а також змiн до вказаних документiв;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом; 
 визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 
вирiшення питань про участь товариства в iнших комерцiйних органiзацiях (будь-яких органiзацiйно-правових форм), в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
прийняття рiшення щодо вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть  в порядку, передбаченому Законом;
прийняття рiшення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг,  що є його предметом,  становить вiд 10 до  25  вiдсоткiв  вартостi  активiв  за  даними  останньої рiчної фiнансової   звiтностi   акцiонерного   товариства;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи - 27 рокiв.  Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: приватний пiдприємець.


1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Шодiєв Алiшер Бахромович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4510 701328 10.06.2010 вiддiлення по р-ну Хамовники ОУФМС Росiї по м. Москва в ЦАО
4) Рік народження 1983
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	генеральний директор ТОВ "РейлСтрим".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	12.11.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис
	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
затвердження органiзацiйної структури Товариства та загальної кiлькостi персоналу Товариства; 
обов'язковi рекомендацiї Загальним зборам Акцiонерiв Товариства з порядку розподiлу прибутку та збиткiв Товариства;
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 
обрання та припинення повноважень Генерального директора;  
затвердження умов контракту, який  укладатиметься  з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено Статутом; затвердження фiнансового плану, бiзнес плану, iнвестицiйної програми, бюджету Товариства, а також змiн до вказаних документiв;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом; 
 визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; вирiшення питань про участь товариства в iнших комерцiйних органiзацiях (будь-яких органiзацiйно-правових форм), в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; прийняття рiшення щодо вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть  в порядку, передбаченому Законом;
прийняття рiшення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг,  що є його предметом,  становить вiд 10 до  25  вiдсоткiв  вартостi  активiв  за  даними  останньої рiчної фiнансової   звiтностi   акцiонерного   товариства;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "РейлСтрим". Обiймає посаду генерального директора ТОВ "НерудПромСнаб"", мiсцезнаходження: 141303, Московська обл., м. Сергiїв Посад, вул. Матросова, буд. 4 оф. 52


1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Голубятников Ярослав Олегович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	4606 644785 16.12.2004 Долгопрудненським ВВС Московської областi
4) Рік народження 1983
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	директор по правовим питанням ТОВ "УК "IНТР-Капiтал".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	12.11.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис
	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
затвердження органiзацiйної структури Товариства та загальної кiлькостi персоналу Товариства; 
обов'язковi рекомендацiї Загальним зборам Акцiонерiв Товариства з порядку розподiлу прибутку та збиткiв Товариства;
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 
обрання та припинення повноважень Генерального директора;  
затвердження умов контракту, який  укладатиметься  з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено Статутом; 
затвердження фiнансового плану, бiзнес плану, iнвестицiйної програми, бюджету Товариства, а також змiн до вказаних документiв;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом; 
 визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 
вирiшення питань про участь товариства в iнших комерцiйних органiзацiях (будь-яких органiзацiйно-правових форм), в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
прийняття рiшення щодо вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть  в порядку, передбаченому Законом;
прийняття рiшення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг,  що є його предметом,  становить вiд 10 до  25  вiдсоткiв  вартостi  активiв  за  даними  останньої рiчної фiнансової   звiтностi   акцiонерного   товариства;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Юридична фiрма "ЕЛКО профi" юрисконсульт корпоративно-правового управлiння, начальник вiддiлу правового супроводження, директор з правових питань ТОВ "УК "IНТР-Капiтал" Обiймає посаду адвоката МКА "Фiлiппов i партнери", мiсцезнаходження: 111033, м. Москва, Золоторыжський вал, буд. 32


1) Посада Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Хайретдинов Рашид Максутович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	4506 412159 18.09.2003 ВВС Тропарьово-Никулино м. Москви
4) Рік народження 1972
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Генеральний директор ТОВ "Пiвнiчна Вантажна Компанiя"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	12.11.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис
	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства.
Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено Статутом акцiонерного Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду.
У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства. 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
затвердження органiзацiйної структури Товариства та загальної кiлькостi персоналу Товариства; 
обов'язковi рекомендацiї Загальним зборам Акцiонерiв Товариства з порядку розподiлу прибутку та збиткiв Товариства;
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 
обрання та припинення повноважень Генерального директора;  
затвердження умов контракту, який  укладатиметься  з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено Статутом; затвердження фiнансового плану, бiзнес плану, iнвестицiйної програми, бюджету Товариства, а також змiн до вказаних документiв; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом;  визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 
вирiшення питань про участь товариства в iнших комерцiйних органiзацiях (будь-яких органiзацiйно-правових форм), в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  прийняття рiшення щодо вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть  в порядку, передбаченому Законом;
прийняття рiшення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг,  що є його предметом,  становить вiд 10 до  25  вiдсоткiв  вартостi  активiв  за  даними  останньої рiчної фiнансової   звiтностi   акцiонерного   товариства;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ПромЕкспо-трейдинг", заступник генерального директора. Обiймає посаду заступника генерального директора ТОВ "ПромЕкспо-трейдiнг", мiсцезнаходження: г. Москва, вул. Велика Переяславська, буд 46, корп. 2. 


1) Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Большаков Iлля Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	4508 783386 06.03.2007 ВВС р-ну Новокосiно м. Москви
4) Рік народження 1954
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 42
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	1-й заступник Генерального директора "1-а Нерудна компанiя". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	12.11.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис
	Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора  Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, з числа Акцiонерiв. Перевiрка фiнансово-господарської  дiяльностi Генерального директора  Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки здiйснюються за дорученням Вищого органу та Наглядової Ради Товариства, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу Акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% голосiв.
Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна лише Загальним зборам Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя подає Наглядовiй Радi та Загальним зборам Товариства. 
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї.
Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї.
Голова ревiзiйної комiсiї органiзовує її роботу, скликає засiдання ревiзiйної комiсiї, головує на них та здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом. 
Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори Товариства не мають права затвердити рiчний баланс.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства.
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи - 42 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора Унiверсал Максим Гранiт, директор Дробильно-сортувального заводу. Обiймає посаду   заступника директора "Унiверсал максим гранiт", мiсцезнаходження:  м. Москва, вул. Молодогвардiйська, буд. 58, корп. 7


1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Будас Олександр Пилипович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	АА 146934 11.04.1996 Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) Рік народження 1972
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	менеджер з ЗЄЗ ПрАТ "Комсомольське РП "Агромаш".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	12.11.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис
	Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора  Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, з числа Акцiонерiв. Перевiрка фiнансово-господарської  дiяльностi Генерального директора  Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки здiйснюються за дорученням Вищого органу та Наглядової Ради Товариства, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу Акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% голосiв.
Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна лише Загальним зборам Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя подає Наглядовiй Радi та Загальним зборам Товариства. 
Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори Товариства не мають права затвердити рiчний баланс.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства.
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер з ЗЕЗ ПрАТ "Комсомольське РП "Агромаш". Обiймає посаду менеджера з ЗЄЗ ПрАТ "Комсомольське РП "Агромаш", мiсцезнаходження: 22133 Вiнницька область, Козятинський район, с. Комсомольське, вул. Київська, 45.


1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Жубрева Ольга Анатолiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	4501 076672 31.10.2001 ВВС "Вешняки" УВС ВАО паспортний стiл № 2 м. Москви
4) Рік народження 1975
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	головний бухгалтер ТОВ "УК "IНТР - Капiтал"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	12.11.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис
	Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора  Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, з числа Акцiонерiв. Перевiрка фiнансово-господарської  дiяльностi Генерального директора  Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки здiйснюються за дорученням Вищого органу та Наглядової Ради Товариства, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу Акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% голосiв.
Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна лише Загальним зборам Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя подає Наглядовiй Радi та Загальним зборам Товариства. 
Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори Товариства не мають права затвердити рiчний баланс.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства.
Винагорода у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту   ТОВ ТК"Сахар", головний бухгалтер ТОВ "Пiвнiчна Вантажна  Компания". Обiймає посаду головного бухгалтера  ТОВ "Тессера Iнвест", мiсцезнаходження: 129110, м. Москва, вул. Велика Переяславська буд. 46 корп. 2.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Генеральний директор
Гопанчук Антон Пилипович
СМ 775018 29.11.2006 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi
0
0
0
0
0
0
Головний бухгалтер
Желiзко Марiя Iванiвна
ВМ 884750 07.06.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi
0
0
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Карасев Анатолiй Олександрович
4507 451392 11.08.2004 ОВД "Проспект Вернадського" УВД ЗАО м. Москви
10
0,000069
10
0
0
0
Член Наглядової ради
Лiтвiненко Андрiй Володимирович
4606 890724 26.08.2006 3 вiддiлення мiлiцiї УВС Новогинського райлну Московської областi
10
0,000069
10
0
0
0
Член Наглядової ради
Шодiєв Алiшер Бахромович
4510 701328 10.06.2010 вiддiлення по р-ну Хамовники ОУФМС Росiї по м. Москва в ЦАО
10
0,000069
10
0
0
0
Член Наглядової ради
Голубятников Ярослав Олегович
4606 644785 16.12.2004 Долгопрудненським ВВС Московської областi
10
0,000069
10
0
0
0
Голова Наглядової ради
Хайретдинов Рашид Максутович
4506 412159 18.09.2003 ВВС Тропарьово-Никулино м. Москви
10
0,000069
10
0
0
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Большаков Iлля Володимирович
4508 783386 06.03.2007 ВВС р-ну Новокосiно м. Москви
10
0,000069
10
0
0
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Будас Олександр Пилипович
АА 146934 11.04.1996 Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
500
0,003468
500
0
0
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Жубрева Ольга Анатолiївна
4501 076672 31.10.2001 ВВС "Вешняки" УВС ВАО паспортний стiл № 2 м. Москви
10
0,000069
10
0
0
0
Усього
570
0,003951
570
0
0
0
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейовані іменні
Привілейовані на пред'явника
РЕМ ЮНIВЕРСАЛ ЛIМIТЕД
1707389
Вiргiнськi острови, Британiя, о. Тортола Джiнiве Плейс, Вотерфронт Драйв р-н, Род-Таун, а/с 3469
7 060 068
48,977993
48,986632
7 060 068
0
0
0
ГЛЕДВIН IНДАСТРIАЛ ЛIМIТЕД
1461943
Вiргiнськi острови, Британiя, о. Тортола Дрейк-Чемберс р-н, Роуд-Таун, а/с 3321
7 351 536
51,000001
51,008997
7 351 536
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейовані іменні
Привілейовані на пред'явника









Усього
14 411 604
99,977994
99,995629
14 411 604
0
0
0
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Приватне пiдприємство "Аудиторська компанiя "Престиж"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ
35169487
Місцезнаходження
10008, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, вул. 1-го Травня, 22 кв.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 4031
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
27.09.2007
Міжміський код та телефон
0412-44-66-36
Факс
43-89-16
Вид діяльності
Аудиторська дiяльнiсть
Опис
Проведення аудиту за 2016 рiк здiйснювалось вiдповiдно до умов договору №25/16 вiд "12" грудня 2016 року.                                                                                                                                             

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
044-591-04-00
Факс
044-482-52-14
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Опис
ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" укладено з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв 

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного 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
30.04.2010
02/06/1/10
Житомирське територiальне управлiння ДК ЦПФР
UA 4000070395
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
14 414 776
3 603 694
100
Опис
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.


XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Промисловi розробки по видобутку та виробництву товарного щебеню почались з 01.04.1960 року. Пiдприємство ранiше iснувало як Ушицький кам'яний кар'єр, який був пiдпорядкований Мiнiстерству енергетики СРСР. аз 1991р. Мiненерго України.
В 1993 роцi була проведена реорганiзацiя, в результатi якої пiдприємство виконує комплекс робiт вiд початкової стадiї (вскришнi та буро-вибуховi роботи) до випуску товарного щебеню i його реалiзацiї, та було перейменоване в "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв".
Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" засновано вiдповiдно до наказу про створення акцiонерного товариства вiд 25 червня 1999 року № 59-ВАТ шляхом перетворення державного пiдприємства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" у вiдкрите акцiонерне товаритсво вiдповiдно до ЗУ "Про приватизацiю державних пiдприємств", ЗУ "Про господарськi товариства" та iнших законодавчих актiв.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв  09 грудя 2010 року (Протокол №2), в зв'язку з необхiднiстю приведеня дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм ЗУ "Про акцiонернi товариства", було визначено тип товариства як публiчне. Вiдповiдно, змiнено назву Вiдкритого акцiонерного товаиства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" на Публiчне акцiонрне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв".
Протягом звiтного перiоду таких важливих подiй як злиття, подiл, приєднання, перетворння не вiдбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiна структура пiдприємства лiнiйно-функцiональна. В склад органiзацiйної структури пiдприємства входять наступнi пiдроздiли:
-гiрничий цех;
- пiдроздiл з буро-вибуховими роботами;
-дробильно-сортувальний завод;
-автотранспортний цех;
-ремонтно-механiчна майстерня;
-навантажувальний цех;
-адмiнiстративно-управлiнський апарат.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" у своєму складi не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було.
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 штатних працiвникiв облiкового складу, станом на 31.12.2016 року - 198 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - не облiковується,  сумiсникiв - 3 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа. Загальний фонд оплати працi за 2016 рiк склав 13464 тис. грн., у 2015 роцi ФОП становив 16894 тис. грн. Фонд оплати працi у 2016 р. зменшився на 20,3% порiвняно з попереднiм в зв'язку з скороченням чисельностi працюючих.  Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства не розроблялась.

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
Емiтент 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 проводить спiльну дiяльнiсть 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
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть Товариства була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Пiд термiном Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi надалi в широкому сенсi розумiються стандарти й тлумачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB): - Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS); - Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS); - Тлумачення, розробленi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ТКМСФЗ/IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC).
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2011 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ. 
У поточному роцi Товариство застосовувало всi новi та переглянутi стандарти та тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов'язковими для застосування при складаннi фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2016 р. та пiзнiше.
Облiкова полiтика Пiдприємства, у суттєвих аспектах, базується на чинному законодавствi України, основних принципах МСФЗ та рiшеннях керiвництва. Обробка даних бухгалтерського облiку ведеться за допомогою програмного забезпечення "1С Пiдприємство 8.3. Конфiгурацiя "Управлiння виробничим пiдприємством для України", редакцiя 1.3. Для забезпечення достовiрностi даних Фiнансової звiтностi Пiдприємством проведено iнвентаризацiю майна та зобов'язань у 4 кварталi 2016 року iз залученням спецiалiстiв аудиторської компанiї, згiдно наказу №57 вiд 17.10.2016. За затвердженими результатами iнвентаризацiї вiдхилень мiж фактичною наявнiстю та даними облiку не встановлено, нестач та надлишкiв не виявлено.   
Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової вартостi, якщо така iснує. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання. Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв.
Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i термiну корисного використання за кожним об'єктом основних засобiв до досягнення балансової вартостi об'єкта нульового значення. При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть ОЗ прирiвнюється  до нуля.
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть визначається за середньозваженим методом. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi i вiдповiднi виробничi витрати. У 2016 роцi метод писання запасiв залишався незмiнним.
Станом на 01.01.2016 облiковувались фiнансовi iнвестицiї, що утримуються пiдприємством до їх погашення, за справедливою ринковою вартiстю 28 тис. грн. До їх складу вiдносились довгостроковi облiгацiї внутрiшньої державної позики, випущенi Мiнiстерством фiнансiв України та одержанi Пiдприємством в рахунок погашення сум податку на додану вартiсть, що пiдлягав вiдшкодуванню з бюджету.  Фiнансовi iнвестицiї утримувались Пiдприємством до погашення та оцiнювались за первiсною номiнальною вартiстю. Протягом звiтного 2016 року облiгацiї повнiстю погашенi
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 
Предметом дiяльностi Товариства є видобуток та виробництво товарного щебеню (переробка гiрничої маси гранiту у товарний щебiнь). Номенклатура продукцiї: щебiнь фракцiй 5х10, 5х15, 5х20, 20х40, 40х70, 20х70, 25х60, 70х120. Супутня продукцiя - пiсчано-щебнева сумiш (вiдсiв). Реалiзацiя (оптовий продаж)  власної готової продукцiї здiйснюється на ринку України та на експорт (у країни Республiка Бiлорусь та Росiйська Федерацiя).
Основними споживачами є: АльянсГранiт (Бiлорусь), Компанiя IСМ (Росiя), ПП Лiдер, ТОВ IСК Трейд, ТОВ Нерудбудпостач та iншi.
Цiноутворення на пiдприємствi залежить вiд наступних факторiв:
а) вартостi матерiально-технiчних ресурсiв;
б) зносу обладнання та перiодичностi змiни зношених запасних частин;
в) конкурентно-спроможностi продукцiї на ринку збуту;
Щебiнь, вироблений пiдприємством проходить обов'язкову сертифiкацiю в Держстандартi України (сертифiкат вiдповiдностi), сертифiкацiю на допустимий вмiст радiонуклiдiв в лабораторiї Обласної CEC. Крiм того, для країн зовнiшнього ринку проводиться сертифiкацiя в Торгово-промисловiй палатi України (сертифiкат  походження товару). Лабораторiєю пiдприємства на товар видається посвiдчення якостi.
Початок виробничого процесу - розкривнi роботи. На родовищi "Боброва Гора" був знятий м'який грунт розкривних порiд, та почався промисловий добуток гранiту з послiдуючим дробленням його на щебiнь. Балансовi запаси корисних копалин гранiту на щебiнь на Родовищi "Боброва Гора" на 31.12.2016 складають 72.423,9 тис.куб.м. 
Стадiї розробки такi:
1. Буро-вибуховi роботи в процесi яких проходить бурiння свердловин дiаметром 215мм., глибиною 16 метрiв, в якi потiм закладаються вибуховi речовини та проводиться вибух. Вихiд гiрничої маси, яка здатна для переробки в щебiнь складає 85%. Великi глиби гранiту пiдлягають подальшому подрiбненню. Основне обладнання, яке використовується в буро-вибухових роботах, це буровi верстати 4 СБШ - 200, 5 СБШ - 200, ШПА - З М та автомобiль МАЗ -504 М з бункером для засипки вибухових речовин в свердловини. Компресор ПР -10 М подає стисле повiтря для роботи верстатом ШПА - З М, i перфораторами при подрiбненнi негабаритiв.
2. Наступний етап - екскавацiя гiрничої маси екскаватором ЕКГ -5А в автомобiлi БелАЗ - 540 А, якi транспортують її до дробильно-сортувального заводу та завантажують в приймальний бункер живильника.
3. Третiй етап - дроблення гiрничої маси. В процесi дроблення використовуються дробарки первинного дроблення СМД - 118, середнього КСД -2200, та дрiбного КМД -2200 , Конусна дробарка GR 550; Дробарка HCU 7/65. По конвеєрах подрiбнена гiрнича маса направляється на грохочення та сортування, де проходить роздiл на фракцiї та складування товарного щебеню.
4. Наступний етап -  пересiв вiдсiву, вiдбiр дрiбних фракцiй (2х5; 5х10).
5. Зi складiв товарний щебiнь iде на вiдвантаження до споживача за допомогою конвеєрiв та фронтальних навантажувачiв в залiзничнi вагони або  автотранспорт.
 
Виручка вiд реалiзацiї власної щебеневої продукцiї за звiтний рiк - 56785 тис. грн.; Виручка вiд реалiзацiї послуг - 38000 тис. грн.; Виручка вiд реалiзацiї товарiв - 6 тис. грн. Разом чистий дохiд - 95013 тис. грн. В т.ч.: експорт - 58969 тис. грн.
Головним конкурентом є ПАТ "Коростенський щебзавод". Його продукцiя дешевше за рахунок меншої вартостi залiзничних тарифiв. Собiвартiсть продукцiї головного конкурента в 1,5 разiв менша при бiльш високому рiвнi якостi. Крiм того ПАТ "Коростенський щебзавод" розташований ближче до потенцiйних покупцiв нiж ПАТ "УКБМ".
Канали збуту i методи продажу: будь-якi за домовленiстю з покупцем, бiльшiсть вироблюваної продукцiї реалiзується споживачам залiзничним транспортом та незначна частина - самовивозом автотранспортом. Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн - власний кар'єр.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку - Пiдприємство функцiонує в нестабiльному економiчному середовищi. Поточна ситуацiя пов'язана з наростанням полiтичної кризи в країнi, зростанням курсу валют, вартостi енергоносiїв, сировини i матерiалiв. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки фiнансового сектору та забезпечення лiквiдностi українських компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй та економiчнi перспективи Товариства. В той час як керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi Товариства в умовах, що склалися, подальше погiршення ситуацiї у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Товариства, який неможливо визначити на цей момент. Перспективнi плати розвитку зпрогнозувати не можливо, абсолютна залежнiсть вiд галузi будiвництва. 
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання:  ТОВ "Авантрейд",  ТОВ Лiзинг ОТП,  ТОВ Експрес-Транс, ПП "Iнтер Центр", ПАТ Укрзалiзниця ТехПД-4 ДТГО, ПАТ ЕК Житомиробленерго Коростенський РЕМ, ФОП Решотка С.П., ТОВ СВ ТЕК, ТОВ Соларис, Фiлiя "Центр транспортної логiстики", ТОВ Юнiгран-Сервiс та iншi.
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 
Придбано основних засобiв та капiтальнi полiпшення у 2016 роцi - 2698 тис. грн. в т.ч. будинки, споруди та передавальнi пристрої - 140 тис. грн., машини та обладнання - 2008 тис. грн., транспортнi засоби - 541 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 9 тис. грн.
Надходження основних засобiв у 2015 роцi становили 2015 тис. грн., а саме: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 622 тис. грн., машини та обладнання - 702 тис. грн., транспортнi засоби - 643 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар -48 тис. грн.Вибуло основних засобiв за рiк (за первiсною вартiстю) на 2205 тис. грн.
Надходження основних засобiв у 2014 роцi становили 6413 тис. грн., а саме: машина та обладнання - 4752 тис. грн., транспортнi засоби - 416 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 229 тис. грн, змiнне обладнання, капiтальнi вузли та запчастини - 1016 тис. грн.
Надходження основних засобiв у 2013 роцi становили 20047 тис. грн, в тому числi: будинки, споруди, передавальнi пристрої - 8 тис. грн.; машини та обладнання - 18474 тис.грн.; транспортнi засоби - 377 тис. грн.; змiнне обладнання, капiтальнi вузли та запчастини - 1188 тис. грн.
Надходження основних засобiв у 2012 роцi становили 2057 тис. грн. в тому числi: будинки, споруди, передавальнi пристрої - 6 тис. грн.; машини та обладнання - 366 тис. грн., транспортнi засоби - 380 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар - 123 тис. грн.
Будь-якi додатковi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю товариство не планує.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Пов'язанi особи ПАТ "УКБМ" - Компанiї - юридичнi особи, якi перебувають пiд спiльним контролем з Пiдприємством, акцiонери та керiвництво Товариства. 
У 2016 роцi вiдсутнi операцiї з пов'язаною особою - юридичною особою резидентом України, асоцiйованою компанiєю ТОВ "Юнiком-Пром", м. Житомир, що перебуває iз Пiдприємством пiд спiльним контролем. Сума заборгованостi ТОВ "Юнiком-Пром" перед Пiдприємством складає 1.177 тис. грн., в тому числi: 567.464 грн. - за вiдпущенi основнi засоби та  щебеневу продукцiю (перiод виникнення - 2014 рiк), 610.004 грн. - наданий аванс постачальнику (2015 рiк). Заборгованостi у звiтному роцi не погашались. На суми вказаної дебiторської заборгованостi нарахований резерв в розмiрi 100%.
Залишки за розрахунками iз пов'язаною стороною на кiнець року є незабезпеченими та безпроцентними i погашаються грошовими коштами. Пiдприємство, станом на звiтну дату не надавало i не одержувало вiд пов'язаних сторiн жодних фiнансових гарантiй. Суми операцiй з пов'язаними сторонами вiдображенi у звiтностi вiдповiдно до умов укладених договорiв (контрактiв).
Пiдприємство вiдобразило зменшення корисностi дебiторської заборгованостi стосовно сум заборгованостi у складi загального резерву знецiнення дебiторської заборгованостi.       
У звiтному 2016 роцi мали мiсце операцiї з реалiзацiї щебеневої продукцiї, матерiалiв,  транспортних послуг керiвнику пiдприємства, загальний обсяг поставки склав за рiк 4,4 тис. грн., вiдпускнi цiни вiдповiдають звичайному рiвню, розрахунок проведено своєчасно та в повному обсязi. Винагороди посадовим особам Пiдприємства у звiтному роцi пов'язанi iз вiдносинами трудового найму та передбаченi колективним договором. 
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
Основнi засоби, незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - об'єкти, що знаходяться в процесi незавершеного будiвництва визнаються Пiдприємством як окремi елементи основних засобiв, але, зважаючи на особливостi затвердженої форми звiту про фiнансовий стан, вартiсть об'єктiв незавершеного будiвництва у балансi вiдображена у окремiй статтi у складi Роздiлу 1 "Необоротнi активи".
На 31.12.2016 р. вартiсть незавершеного будiвництва (основних засобiв не готових для використання) складає 3.193 тис. грн., що включає капiталiзованi витрати.
Капiталiзованi витрати Пiдприємства представленi:
(у тисячах гривень)
Найменування показника	за 2015 рiк	на 01.01.2016	за 2016 рiк	на 31.12.2016
Капiтальне будiвництво	622	710	140	710
Придбання (виготовлення) основних засобiв	308	133	1.415	1.426
Полiпшення ОЗ	1.042	183	3.310	1.057
Придбання (створення) нематерiальних активiв	100	-	119	-
Разом:	2.072	1.026	4.984	3.193
У складi незакiнченого будiвництва облiковуються капiтальнi витрати на газифiкацiю пiдприємства - 710 тис. грн. У складi не введеного в експлуатацiю обладнання, що перебуває на етапi доведення до стану придатного для експлуатацiї, - дробарки конуснi 3 шт. (1.424 тис. грн.), котел 2-х контурний газовий та насос водяний системи опалювання (3 тис. грн.). У складi незавершених полiпшень ОЗ - витрати на капiтальний ремонт та модернiзацiю обладнання в загальнiй сумi 1.057 тис. грн.
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних необоротних активiв на кожну звiтну дату (за зовнiшнiми i внутрiшнiми факторами).  У разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). 
У 2016 роцi Пiдприємством не виявлено ознак знецiнення об'єктiв основних засобiв, в тому числi об'єктiв на стадiї будiвництва (не готових до експлуатацiї).
Необоротнi активи вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за iсторичною собiвартiстю, що визначена як рiзниця мiж первiсною вартiстю та накопиченим зносом.
Амортизацiя нарахована прямолiнiйним методом виходячи зi встановленого строку корисного використання об'єктiв. У 2016 роцi встановленi строки корисного використання об'єктiв основних засобiв Пiдприємством не змiнювались. Накопичена амортизацiя становить 66,4% первiсної вартостi основних засобiв.
Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби Товариства були представленi 
наступним чином:
Показник	Будинки, споруди та передавальнi пристрої	Машини та обладнання	Транспортнi засоби	Iнструменти, прилади, iнвентар	Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року	27.124	46.209	7.889	307	81.529
Придбано основних засобiв та капiтальнi полiпшення	140	2.008	541	9	2.698
Вибуло	-	(66)	(22)	(25)	(113)
Перекласифiкацiя об'єктiв за видами ОЗ		(-5)	-	5	-
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду	27.264	48.146	8.408	296	84.114
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року	21.535	21.853	6.767	205	50.360
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод	771	4.388	371	48	5.578
Вибуло	-	(44)	(19)	(10)	(73)
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду	22.306	26.197	7.119	243	55.865
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду	4.958	21.949	1.289	53	28.249

Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби, призначенi до продажу, вiдсутнi.
Основнi засоби, що належать Пiдприємству на правi власностi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за переоцiненою балансовою вартiстю, що визначена вiдповiдно до МСФЗ, переоцiнка вiдображена у Фiнансовiй звiтностi станом на 01.01.2013.
Ознаки знецiнення основних засобiв станом на 31.12.2016 вiдсутнi, тому збитки вiд знецiнення, втрати вiд зменшення корисностi, уцiнки/переоцiнки у звiтному перiодi вiдсутнi.

За балансом Товариства станом на 31.12.2016 наявнi основнi засоби, одержанi у 2013 роцi за договорами фiнансової оренди (лiзингу), - спецiальне обладнання (автоматизована лiнiя по випуску i переробцi кубовидного щебеню)  первiсною вартiстю 23.595 тис. грн., балансова вартiсть на 31.12.16 - 18.527 тис. грн. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, так як за умовами оренди передаються всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає  критерiям визнання за МСБО 17 "Оренда". Основнi засоби, одержанi в лiзинг, є гарантiєю виконання лiзингових зобов'язань. 
Заборгованiсть по договорам лiзингу вiдображена у Звiтi про фiнансовий стан у складi довгострокових зобов'язань - 2.029 тис. грн. та у статтi "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" - 3.977 тис. грн. Прострочена заборгованiсть складає 3.571 тис. грн. Умовнi зобов'язання пiд збiльшення  заборгованостi за предмет лiзингу внаслiдок змiни курсу долара США не створенi. Втрати вiд курсових рiзниць вiдображаються в облiку по факту сплати заборгованостi (за курсом на день сплати) та належних рахункiв лiзингодавця iз зазначенням суми коригування лiзингових платежiв через змiну валютного курсу. Сума нарахованих та сплачених вiдсоткiв (змiнної частини винагороди лiзингодавця) по вказаним договорам за 2016 рiк складає 8.283 тис. грн.
Основнi засоби належать Пiдприємству на правах власностi (крiм об'єктiв, отриманих на умовах фiнансового лiзингу у тимчасове володiння i користування, право власностi належить лiзингодавцю). 
Станом на 31.12.2016 по Пiдприємству наявнi основнi засоби, щодо яких iсную обмеження права власностi: переданi пiд заставу об'єкти рухомого майна згiдно додаткових угод №3 вiд 27.10.2015 до договорiв фiнансового лiзингу №№691-FL, 692-FL, 693-FL, 804-FL вiд 20.02.2013, а саме : екскаватор гусеничний марки ЕС 360 BLC VOLVO, самоскид марки БiлАЗ 7522, навантажувач фронтальний марки L180F VOLVO; заставо одержувач ТОВ "ОТП Лiзинг" м. Київ (лiзингодавець). Первiсна вартiсть переданих у заставу ОЗ складає 3.855.869 грн., балансова вартiсть на 31.12.2016 - 1.222.822 грн. 
Вибуття основних засобiв Пiдприємства у 2016 роцi пов'язане з визнанням окремих об'єктiв машин та обладнання, такими, що на пiдставi внутрiшнiх iндикаторiв знецiнення, непридатнi до подальшої експлуатацiї. Металобрухт, отриманий при розбираннi i демонтажу основних засобiв, що лiквiдованi, оприбуткований з визнанням iншого доходу i зарахуванням на рахунки облiку матерiальних запасiв.
Пiдприємство орендує наступнi земельнi дiлянки державної власностi несiльськогосподарського призначення: 
- в кiлькостi 12,2232 га на територiї Бiлкiвської сiльської ради Коростенського району Житомирської областi, орендодавець Коростенська районна державна адмiнiстрацiя, договiр оренди земельної дiлянки вiд 01.10.2007, укладений на 30 рокiв; 
- 133,9568 га на територiї Бондарiвської сiльської ради Коростенського району Житомирської областi, орендодавець - Коростенська РДА, договiр оренди земельної дiлянки вiд 01.10.2007, укладений строком  на 30 рокiв;
- 54,0209 га на територiї Бондарiвської сiльської ради Коростенського району Житомирської областi, орендодавець ГУ Держземагентства у Житомирськiй областi, договiр оренди землi №69/13 вiд 30.12.2013, укладений строком на 6 рокiв.
Вказана оренда земельних дiлянок класифiкується у вiдповiдностi до МСФЗ 17 "Оренда", як операцiйна. Власної (викупленої) земельної дiлянки Пiдприємство не 
Основнi засоби Товариства, крiм орендованих земельних дiлянок, знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Нестабiльне середовище, яке додатково ускладнилось внаслiдок впливу анексiї Криму i антитерористичної операцiї в Луганськiй, Донецькiй областях та полiтична нестабiльнiсть стали пiд?рунтям для появи нових серйозних негативних чинникiв в економiцi України в цiлому та для Пiдприємства зокрема, а саме: зростання вартостi ресурсiв, в тому числi енергетичних; збiльшення витрат унаслiдок пiдвищення тарифiв на транспортнi перевезення; виснаження мiжнародних резервiв, що ускладнює використання Нацiональним банком iнтервенцiй в якостi iнструментiв стримування зростання попиту на iноземну валюту i, як наслiдок, нестабiльний курс iноземних валют та високi темпи зростання оптових цiн; короткостроковi кон'юнктурнi чинники; додаткове оподаткування, яке виникає завдяки вiйськовим дiям на Донбасi, погiршення умов залучення зовнiшнього фiнансування та зростання видаткiв бюджету на фiнансування силових вiдомств i вiдновлення зруйнованої iнфраструктури; об'ява часткової мобiлiзацiї, яка вiдволiкає людськi ресурси вiд виробництва.
Нестабiльне середовище несе загрози розвитку Пiдприємства, його зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, Постановами Уряду РФ №815  вiд 06.08.2015, №1486 вiд 30.12.2015, №556 вiд 17.06.2015  Росiйською Федерацiєю запроваджено  i продовжується односторонню мiру нетарифного регулювання iмпорту з держав, що не входять в Євразiйський економiчний союз, у виглядi лiцензування iмпорту гравiю i щебеню. Зазначене негативно впливає на нерудну галузь економiки України та на можливостi здiйснення експорту продукцiї Пiдприємства до РФ. 
Стабiльнiсть економiки України та, вiдповiдно, дiяльностi Пiдприємства значною мiрою залежатиме вiд змiн, насамперед в полiтичнiй, податковiй та регулятивнiй сферах, вiд реформ i ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, що будуть запровадженi Урядом України. 
Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг змiн в iснуючому середовищi та, у випадку необхiдностi, вдається до вiдповiдних дiй. Управлiнський персонал має об?рунтовану впевненiсть в тому, що незважаючи на те, що сучасне економiчне середовище в Українi є складним i нестабiльним, Пiдприємство може залишатися конкурентоспроможним на внутрiшньому i зовнiшньому ринках за рахунок переорiєнтацiї на iншi ринки, доречного стратегiчного управлiння та ефективного використання антикризових заходiв.
Подальший негативний розвиток подiй у полiтичнiй, макроекономiчнiй сферах, а також у сферi мiжнародної торгiвлi може негативно вплинути на результати дiяльностi Пiдприємства та його фiнансову позицiю у ступенi, який неможливо наразi оцiнити.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звiтному 2016 роцi Пiдприємством сплаченi фiнансовi санкцiї в загальнiй сумi 303 тис. грн., в тому числi: 4 тис. грн. - штраф за перевищення договiрної величини потужностi споживання електроенергiї, 139 тис. грн. - штрафнi санкцiї та пеня за податковими повiдомленнями-рiшеннями Коростенської ОДПI ( в т.ч. 81 тис. грн. - пеня за порушення термiнiв розрахункiв у сферi ЗЕД).; 160 тис. грн. -  пеня за порушення строкiв розрахункiв за договорами фiнансового лiзингу, на користь лiзингодавця ТОВ "ОТП Лiзинг".
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Основним джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є реалiзацiя продукцiї власного виробництва. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб, фахiвцi емiтента не проводили оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi. 
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 за звiтний перiод немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Для подальшого розвитку пiдприємства планується впровадити наступнi заходи: удосконаення технологiї буровибухових робiт; застосування бiльш економiчних вибухових речовин; впровадження "бутобоя" про дробленнi негабаритiв, що дозволяє мати щомiсячну економiю у витратах; впровадження установки по класифiкацiї вiдсiву; впровадження захлдiв щодо зниження собiвартостi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Протягом звiтного перiоду Товариство дослiдження та розробки не здiйснювало.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

XII. 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, всього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
31 169
28 249
0
0
31 169
28 249
  будівлі та споруди
5 589
4 958
0
0
5 589
4 958
  машини та обладнання
24 356
21 949
0
0
24 356
21 949
  транспортні засоби
1 122
1 289
0
0
1 122
1 289
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
102
53
0
0
102
53
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
31 169
28 249
0
0
31 169
28 249
Опис
Термiн експлуатацiї основних засобiв встановлює постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя. Склад iнвентаризацiйної комiсiї визначений у наказi про органiзацiю облiку на пiдприємствi. Для кожного окремого об'єкта основних засобiв строк експлуатацiї встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю при надходженнi його на пiдприємство та при визнаннi його активом. Термiни корисного використання основанi на оцiнках керiвництва того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Термiни перiодично можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi.
Дiапазон строкiв корисного використання включає:
Група 3	Будiвлi,споруди,передавальнi пристрої 20-50 рокiв
Група 4	Машини та обладнання (крiм комп'ютерної технiки) 6-10 рокiв
Група 4	Комп'ютерна технiка 2-3 роки
Група 5 	Транспортнi засоби 5-7 рокiв
Група 6	Iнструменти, прилади, iнвентар 4-6 рокiв
Група 9	Iншi основнi засоби 12-13 рокiв.
Первiсна вартiсть ОЗ нна кiнець звiтного року - 84114 тис. грн., накопичена амортизацiя - 55865 тис. грн., ступiнь зносу - 66,42%. Амортизацiйнi вiдрахування за звiтний перiод - 5578 тис. грн. Ступiнь використання ОЗ - 100%.
Придбано основних засобiв та капiтальнi полiпшення у 2016 роцi - 2698 тис. грн. в т.ч. будинки, споруди та передавальнi пристрої - 140 тис. грн., машини та обладнання - 2008 тис. грн., транспортнi засоби - 541 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 9 тис. грн. Вибуло ОЗ на 113 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби, призначенi до продажу, вiдсутнi.
За балансом Товариства станом на 31.12.2016 наявнi основнi засоби, одержанi у 2013 роцi за договорами фiнансової оренди (лiзингу), - спецiальне обладнання (автоматизована лiнiя по випуску i переробцi кубовидного щебеню)  первiсною вартiстю 23.595 тис. грн., балансова вартiсть на 31.12.16 - 18.527 тис. грн. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, так як за умовами оренди передаються всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає  критерiям визнання за МСБО 17 "Оренда". Основнi засоби, одержанi в лiзинг, є гарантiєю виконання лiзингових зобов'язань. 
Заборгованiсть по договорам лiзингу вiдображена у Звiтi про фiнансовий стан у складi довгострокових зобов'язань - 2.029 тис. грн. та у статтi "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" - 3.977 тис. грн. Прострочена заборгованiсть складає 3.571 тис. грн. Умовнi зобов'язання пiд збiльшення  заборгованостi за предмет лiзингу внаслiдок змiни курсу долара США не створенi. Втрати вiд курсових рiзниць вiдображаються в облiку по факту сплати заборгованостi (за курсом на день сплати) та належних рахункiв лiзингодавця iз зазначенням суми коригування лiзингових платежiв через змiну валютного курсу. Сума нарахованих та сплачених вiдсоткiв (змiнної частини винагороди лiзингодавця) по вказаним договорам за 2016 рiк складає 8.283 тис. грн.
Основнi засоби належать Пiдприємству на правах власностi (крiм об'єктiв, отриманих на умовах фiнансового лiзингу у тимчасове володiння i користування, право власностi належить лiзингодавцю). 
Станом на 31.12.2016 по Пiдприємству наявнi основнi засоби, щодо яких iсную обмеження права власностi: переданi пiд заставу об'єкти рухомого майна згiдно додаткових угод №3 вiд 27.10.2015 до договорiв фiнансового лiзингу №№691-FL, 692-FL, 693-FL, 804-FL вiд 20.02.2013, а саме : екскаватор гусеничний марки ЕС 360 BLC VOLVO, самоскид марки БiлАЗ 7522, навантажувач фронтальний марки L180F VOLVO; заставо одержувач ТОВ "ОТП Лiзинг" м. Київ (лiзингодавець). Первiсна вартiсть переданих у заставу ОЗ складає 3.855.869 грн., балансова вартiсть на 31.12.2016 - 1.222.822 грн. 
Вибуття основних засобiв Пiдприємства у 2016 роцi пов'язане з визнанням окремих об'єктiв машин та обладнання, такими, що на пiдставi внутрiшнiх iндикаторiв знецiнення, непридатнi до подальшої експлуатацiї.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
28 944
41 218
Статутний капітал (тис.грн)
3 604
3 604
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
3 604
3 604
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" за звiтний та попереднiй роки проводиться на пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". 
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахуванням iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок
Станом на 31.12.2016 року, вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства (активи товариства за мiнусом його зобов'язань) перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає статтi 155 Цивiльного кодексу України.


























3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

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
124
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
21 358
X
X
Усього зобов'язань
X
21 482
X
X
Опис
Станом на 31.12.2016 року розмiр зобов'язань є реальним i складав 21 482 тис. грн., у тому числi:
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення, а саме:
Iншi довгостроковi зобов'язання - 2029 тис. грн.
Довгостроковi забезпечення - 3674 тис. грн.
Поточнi зобов'язання i забезпечення, а саме:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями - 3977 тис. грн.
товари, роботи, послуги - 9017 тис.грн. 
розрахунками з бюджетом - 124 тис. грн.
розрахунками зi страхування - 25 тис. грн.
розрахунками з оплати працi - 553 тис. грн.
одержаними авансами - 656 тис. грн.
Поточнi забезпечення - 1008 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 419 тис.грн.

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


у натуральній формі (фізична од.вим.)
у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична од.вим.)
 у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Щебiнь фракцiї 5х20
389,0 тис.т
33752,3
62,3
456,9 тис.т
39345,5
45,2
2
Щебiнь фракцiї 20х40
126,8 тис.т
8638,8
20,3
131,4 тис.т
8730,5
13
3
Щебiнь фракцiї 0х40
45,9 тис.т
1949,6
7,3
45,9 тис.т
1949,6
4,5
4
Щебiнь фракцiї 10х20
34,1 тис.т
3193,7
5,5
28,4 тис. т
2644,8
2,8
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Матерiальнi витрати
53,7
2
Амортизацiя
10,6
3
Заробiтна плата
15,6
4
Вiдрахування на заробiтну плату
3,4
5
Iншi
16,7

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
05.09.2016
06.09.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

































Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2014
1
0
2
2015
1
0
3
2016
0
0

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

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту товариства

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 ревізійної комісії (ревізора)
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (запишіть)
Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
5
членів наглядової ради - акціонерів
5
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0
Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так
Ні
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інше (запишіть)

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  6
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)
Комiтети у складi Наглядової ради не створювались
Інше (запишіть)

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)


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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (запишіть)


X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

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

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

Інше (запишіть)


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

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
так
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
так
так
ні
ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
так
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
ні
ні
ні
так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
так
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
так
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
так
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства
X

Положення про порядок розподілу прибутку
X

Інше (запишіть)

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

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
так
так
ні
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
ні
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
ні
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
так
ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень

X
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X
Інше (запишіть)
Товариство аудитора не змiнювало.

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

Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X

Наглядова рада
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)


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

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (запишіть)


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

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

Так
Ні
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори
X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  так

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 19.04.2012; яким органом управління прийнятий: Кодекс принципiв, правил корпоративного управлiння затверджений загальними зборами акцiонерiв 19.04.2012 року, Протокол № 1. Змiни та доповнення до Кодексу корпоративного управлiння внесенi та затвердженi загальними зборами акцiонерiв 06.08.2012 року, Протокол №2.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  так; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс Корпоративного управлiння оприлюднено на власному веб-сайтi http://ukbm.com.ua

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Кодекс Корпоративного управлiння дотримується у товариствi.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Приватне пiдприємство "Аудиторська компанiя "Престиж"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
35169487
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня,  буд. 22, кв. 2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
4031, 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства  "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" за 2016 рiк

Адресовано: Загальним зборам акцiонерiв, 
найвищому управлiнському персоналу ПАТ "УКБМ",
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
1. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Вступ
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" (далi - Пiдприємство та/або Товариство), що додається, яка є повним пакетом рiчної фiнансової звiтностi, пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), що є концептуальною основою загального призначення  та, водночас, концептуальною основою достовiрного подання, станом та за рiк, що закiнчився 31.12.2016.
Фiнансова звiтнiсть, що є предметом аудиту, включає:
"	Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016 року (Форма №1) з валютою балансу 50.426 тис. грн., 
"	Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (Форма №2) зi збитком/вiд'ємним значенням сукупного доходу за звiтний рiк в сумi (12.274) тис. грн.,
"	Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк (Форма №3),
"	Звiт про власний капiтал за 2016 рiк (Форма №4),
"	Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки), 
(далi - Фiнансова звiтнiсть).   
Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях i всi суми округленi до найближчої тисячi.	
Обсяг аудиторської перевiрки
Аудит було здiйснено вiдповiдно до:
-	Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), виданих Мiжнародною федерацiєю бухгалтерiв (МФБ) та пiдготовлених Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2014, що затвердженi в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської падати України (далi - АПУ) № 320/1 вiд 29.12.2015;
-	Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. зi змiнами та доповненнями, в редакцiї Закону №140-V вiд 14.09.2006 р.; 
-	Кодексу етики професiйних бухгалтерiв; 

-	Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV, в дiючiй редакцiї зi змiнами та доповненнями; 
-	iнших чинних нормативних документiв, що регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського облiку.

Вiдповiдальнiсть управлiнського  персоналу

Управлiнський персонал ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї Фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання Фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Посадовi особи ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" вiдповiдальнi за пiдготовку та представлення Фiнансової звiтностi:

Генеральний директор: Гопанчук Антон Пилипович
Головний бухгалтер: Желiзко Марiя Iванiвна.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї Фiнансової звiтностi на  основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у Фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Пiдприємством Фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв".
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання Фiнансової звiтностi.
Нам було надано необхiдну iнформацiю, вiдповiднi пояснення керiвництва, посадовi особи Пiдприємства письмово пiдтвердили повноту наданої Фiнансової звiтностi i проiнформували нас про вiдсутнiсть суттєвих подiй пiсля дати балансу. 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому, та не мiстить будь - яких коригувань, якi могли б вважатися необхiдними у випадку неможливостi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть безперервно.

Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки (вiдповiдно до МСА 705)
Обставини, що призвели до модифiкацiї думки аудитора:
-	як пояснюється у примiтцi 2.5.1. Пояснювального параграфу з iнших питань, Пiдприємство не визнало умовнi зобов'язання в сумi 14.425 тис. грн., пов'язанi з перерахунком заборгованостi з викупу предметiв фiнансового лiзингу за курсом долара США на 31.12.2016. Облiковi записи компанiї вказують на те, що, якби керiвництво визнало умовнi зобов'язання у вiдповiдностi з поточним курсом долара США по вiдношенню до гривнi, Пiдприємство визнало б у звiтi про сукупний дохiд за поточний рiк нереалiзований збиток в сумi 14.425 тис. грн. Балансова вартiсть зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2016 збiльшилась би, а залишок нерозподiленого прибутку та власного капiталу зменшились на зазначену суму;  

-	вартiсть запасiв Пiдприємства вiдображена у звiтi про фiнансовий стан в розмiрi 6.574 тис. грн. Управлiнський персонал не визнав запаси готової продукцiї за меншою з двох величин: за собiвартiстю або за чистою цiною  реалiзацiї, а визнав їх лише за собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Крiм цього, облiковi записи Пiдприємства не мiстять iнформацiї про уцiнку залежалих запасiв. Якби управлiнський персонал оцiнив запаси згiдно вимог МСФЗ, вартiсть запасiв необхiдно було би зменшити на 1.374 тис. грн. Вiдповiдно, операцiйнi витрати та збиток вiд дiяльностi за 2016 рiк у звiтi про сукупний дохiд  збiльшилась би, а  нерозподiлений прибуток та власний капiтал у звiтi про фiнансовий стан - зменшилися б на 1.374 тис. грн. (детально пояснюється у примiтцi 2.4.2. Пояснювального параграфу з iнших питань);

-	облiковi записи Пiдприємства свiдчать про те, що Фiнансова звiтнiсть не мiстить iнформацiї про створення резерву довгострокових пенсiйних забезпечень (резерв на виплати пiльгових пенсiй працiвникам iз шкiдливими умовами працi), якi розраховуються з урахуванням демографiчних показникiв, плинностi кадрiв, часу виплат (з урахуванням ставки дисконтування), що потребує залучення профiльних спецiалiстiв.


Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту Фiнансової звiтностi 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки", Фiнансова звiтнiсть вiдображає  достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" на 31.12.2016, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Пояснювальний параграф
Не змiнюючи думки про достовiрнiсть представленої Фiнансової звiтностi, звертаємо увагу на iнформацiю наведену нижче по тексту, у примiтках 2.5.1, 2.5.2 та 2.10 Пояснювального параграфу з iнших питань, де йдеться про те, що Пiдприємство зазнало збиткiв вiд дiяльностi протягом 2015-2016 рокiв в загальнiй сумi 15.938 тис. грн., через скорочення (втрату) ринкiв збуту, та, зниження обсягiв виробництва i реалiзацiї продукцiї. Пiдприємство має прострочену заборгованiсть за договорами фiнансового лiзингу в сумi 3.571 тис. грн. (загальна балансова заборгованiсть за вказаними договорами складає 9.577 тис. грн., а з урахуванням поточного курсу долара США - щонайменше 24 млн. грн.), не врахованi у Фiнансовiй звiтностi втрати вiд курсових рiзниць за перерахунком заборгованостi за договорами фiнансового лiзингу. Пiдприємство не змогло переглянути умови договорiв або отримати фiнансування для повернення боргу. Не виконання зобов'язань за договорами фiнансового лiзингу   (порушення строкiв сплати лiзингових платежiв) може спричинити додатковi негативнi фiнансовi наслiдки для Пiдприємства: втрати вiд сплати фiнансових санкцiй i пенi за умовами договорiв, ризики подальшого зростання суми заборгованостi у зв'язку з пiдвищенням курсу долара США (перераховується на дату сплати), вилучення предметiв лiзингу та заставного майна. До того ж звертаємо увагу користувачiв на iснування чинникiв невизначеностi, що зумовленi економiчним спадом, знецiненням нацiональної валюти, полiтичною нестабiльнiстю, безперервними вiйськовими дiями на Сходi України з квiтня 2014 року, значним скороченням у 2015-2016 роках ринкiв збуту продукцiї Пiдприємства: введення постановою уряду Росiї лiцензування iмпорту гравiю та щебеню з країн, якi не входять до Євразiйського економiчного союзу. Дiяльнiсть ПАТ "УКБМ", як i дiяльнiсть iнших пiдприємств в Українi, знаходиться i продовжуватиме знаходитись в досяжному майбутньому пiд впливом зазначених зовнiшньо-полiтичних та внутрiшньо-економiчних чинникiв, що має негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан Пiдприємства. Проте, на дату надання аудиторського звiту, їх остаточний результат i наслiдки для Пiдприємства, не можуть бути достовiрно визначенi i передбаченi. Цi обставини, разом з iншими питаннями зазначеними у примiтцi 2.10, вказують на iснування  суттєвої невизначеностi, яка може поставити вiд значний сумнiв здатнiсть компанiї безперервно продовжувати дiяльнiсть. 
Ми звертаємо увагу на iнформацiю наведену нижче по тексту звiту, у примiтцi 2.3.2, де йдеться про вартiсть оборотних активiв. Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом на 31.12.2016 включає ПДВ до вiдшкодування - 1.022 тис. грн., здiйсненi передплати з податку на прибуток - 635 тис. грн., суми пiдтвердженi вiдповiдними довiдками податкових органiв, але у випадку, якщо фактичнi розрахунки по вiдшкодуванню ПДВ чи поверненню зайво сплаченого податку на прибуток з бюджету виявляться меншими нiж по оцiнкам керiвництва, Пiдприємство матиме додатковi витрати пов'язанi iз знецiненням. Висловлюючи нашу умовно - позитивну думку, ми не брали до уваги це питання.

Звертаємо увагу на той факт, що Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв", для якого складання звiтностi за МСФЗ є обов'язковим, складена з використанням форм звiтностi, що визначенi НП(С)БО - 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" (затв. наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013), якi не в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам МСБО 1, на нашу думку зазначена невiдповiднiсть структури i змiсту Фiнансової звiтностi не є пiдставою для модифiкацiї думки.

2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ З IНШИХ ПИТАНЬ 
Для розумiння користувачами аудиторського звiту повiдомляємо додаткову iнформацiю, щодо основних даних про Пiдприємство, положень облiкової полiтики та систему внутрiшнього контролю ПАТ "УКБМ".

Основнi данi про Пiдприємство
2.1. Повна/скорочена назва: Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"  / ПАТ "УКБМ"
Код за ЄДРПОУ - 00110177, 
мiсцезнаходження - Україна, 11563 Житомирська область, Коростенський район, село Гулянка, вул. Молодiжна, будинок 18.
Дата державної реєстрацiї - 30.06.1999 року; орган, що здiйснив реєстрацiю: Коростенська районна державна адмiнiстрацiя Житомирської областi; дата запису в ЄДР:  05.10.2004, номер запису 1 289 120 0000 000012.
Чисельнiсть персоналу на 31.12.2016 року - 193 особи, середня кiлькiсть працiвникiв за 2016 рiк - 190.
Основний вид економiчної дiяльностi - добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю (КВЕД: 08.11). 

Органи управлiння ПАТ "УКБМ":
загальнi збори акцiонерiв - вищий орган;
наглядова рада - контролюючий та регулюючий орган;
генеральний директор - виконавчий орган;
ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган. 
Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння вiдповiдає вимогам Статуту Пiдприємства та Закону України "Про акцiонернi товариства". 
Черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства у звiтному 2016 роцi не проводились.
Iнформацiя про положення облiкової полiтики та систему внутрiшнього контролю ПАТ "УКБМ"

2.2. Облiкова полiтика Пiдприємства, у суттєвих аспектах, базується на чинному законодавствi України, основних принципах МСФЗ та рiшеннях керiвництва. Обробка даних бухгалтерського облiку ведеться за допомогою програмного забезпечення "1С Пiдприємство 8.3. Конфiгурацiя "Управлiння виробничим пiдприємством для України", редакцiя 1.3. Для забезпечення достовiрностi даних Фiнансової звiтностi Пiдприємством проведено iнвентаризацiю майна та зобов'язань у 4 кварталi 2016 року iз залученням спецiалiстiв аудиторської компанiї, згiдно наказу №57 вiд 17.10.2016. За затвердженими результатами iнвентаризацiї вiдхилень мiж фактичною наявнiстю та даними облiку не встановлено, нестач та надлишкiв не виявлено.   
Порiвняльна iнформацiя та виправлення помилок	
2.3. У фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк ретроспективним способом вiдображено виправлення помилок за 2015 рiк (у початкових сальдо Балансу/Звiту про фiнансовий стан - станом на 01.01.2016); здiйснена рекласифiкацiя порiвняльної iнформацiї за 2015 рiк (у Звiтi про фiнансовi результати/Звiт про сукупний дохiд). Виявлена помилка у 2015 роцi пов'язана iз невiрним включенням податку на додану вартiсть до складу собiвартостi послуг залiзничних перевезень в межах України, внаслiдок чого була завищена собiвартiсть реалiзованих послуг, завищений чистий збиток вiд дiяльностi за 2015 рiк на 943 тис. грн. В структурi активiв у Звiтi про фiнансовий стан помилка спричинила завищення запасiв (на 11 тис. грн.), дебiторської заборгованостi по розрахункам з бюджетом (на 11 тис. грн.), заниження iнших оборотних активiв (на 3 тис. грн.). В структурi пасивiв на 31.12.2015: занижений Нерозподiлений прибуток (на 943 тис. грн.), завищенi Iншi поточнi зобов'язання (на 962 тис. грн.). Валюта Балансу (Активи та/або Пасиви) на 01.01.2016 збiльшилась на 19 тис. грн. у порiвняннi до залишкiв на 31.12.2015р. Сума помилки (943 тис. грн.) є значно нижчою за прийнятий рiвень суттєвостi для Фiнансової звiтностi Пiдприємства за 2015 рiк (2.700 тис. грн.). Порядок виправлення помилки, внесення та розкриття iнших змiн i iнформацiї у Фiнансовiй звiтностi вiдповiдає МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки".

У звiтi про фiнансовий стан Пiдприємство представляє активи i зобов'язання на пiдставi їх класифiкацiї на оборотнi/поточнi та необоротнi/довгостроковi, а саме:

2.4. Активи ПАТ "УКБМ" у Фiнансовiй звiтностi, в суттєвих аспектах, визнанi, класифiкованi та представленi вiдповiдно до МСФЗ, за виключенням оцiнки запасiв на дату балансу.

2.4.1. Необоротнi активи Пiдприємства на 31.12.2016 складають - 31.911 тис. грн., що включає вартiсть об'єктiв нематерiальних активiв та основних засобiв (в т. ч. вартiсть незавершеного будiвництва i основних засобiв не готових для використання). Детальне розкриття iнформацiї, щодо необоротних активiв (визнання, класифiкацiя, рух, термiни використання, тощо) наведено у роздiлi I активу Форми № 1, та вiдповiдних Примiтках.

Основнi  засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням зносу. Методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв протягом звiтного  перiоду  були  незмiнними  i  вiдповiдали  обранiй  Товариством  облiковiй полiтицi та МСФЗ 16 "Основнi засоби". Переоцiнка основних засобiв до справедливої ринкової вартостi проведена станом на 01.01.2013.
Термiни корисного використання необоротних активiв у 2016 роцi не переглядались, за результатами щорiчного тесту ознак знецiнення необоротних активiв Пiдприємством не виявлено, вiдповiдно, збитки вiд зменшення корисностi у Фiнансовiй звiтностi ПАТ "УКБМ" не вiдображались.

За балансом Пiдприємства станом на 31.12.2016 наявнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансового лiзингу, право власностi на якi належить лiзингодавцю, первiсною вартiстю  23.595 тис. грн., балансовою вартiстю - 18.527 тис. грн., та основнi засоби, переданi пiд заставу: первiсною вартiстю 3.856 тис. грн., балансовою вартiстю - 1.223 тис. грн. Iнформацiя про цi факти належним чином розкрита Пiдприємством у Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.

2.4.2. Оборотнi активи Пiдприємства на 31.12.2016 складають - 18.515 тис. грн., представленi вартiстю запасiв, торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, грошовими коштами. 
Порядок визнання i первiсної оцiнки запасiв, вiдповiдав вимогам МСФЗ 2 "Запаси". Методи оцiнки вибуття запасiв протягом 2016 року залишались незмiнними. Згiдно вимог МСФЗ 2 запаси повиннi бути оцiненi за найменшою вартiстю - чистою вартiстю реалiзацiї або собiвартiстю (вартiстю придбання). Готова продукцiя оцiнена Пiдприємством лише за собiвартiстю (2.854 тис. грн.) i така оцiнка за окремими видами продукцiї є завищеною на 290 тис. грн. 
Облiковi записи Пiдприємства свiдчать про наявнiсть у складi активiв залежалих запасiв та запчастин обмiнного фонду, вартiсть яких не уцiнена та не вiднесена до складу операцiйних  витрат дiяльностi. Сума таких не врахованих витрат складає 1.084 тис. грн.  

Визнання,  облiк  i  оцiнка  дебiторської  заборгованостi  здiйснювались вiдповiдно до вимог МСФЗ. Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi Пiдприємства вiдповiдає її балансовiй вартостi. Резерви знецiнення нарахованi на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за термiнами непогашення iз застосуванням прийнятих коефiцiєнтiв знецiнення, iнформацiя про їх створення належним чином розкрита у Примiтках до Фiнансової звiтностi. 

Iнша дебiторська заборгованiсть Пiдприємства включає заборгованiсть по розрахункам з бюджетом - ПДВ до вiдшкодування - 1.022 тис. грн., здiйсненi передплати з податку на прибуток - 635 тис. грн.(виникли у попереднiх роках), суми пiдтвердженi податковим органом, але у випадку, якщо фактичнi розрахунки по вiдшкодуванню ПДВ та поверненню передплати з податку на прибуток з бюджету виявляться меншими, нiж по оцiнкам керiвництва, Пiдприємство матиме додатковi витрати пов'язанi iз знецiненням, що не можливо достовiрно оцiнити на дату цього висновку (звiту). Пiдприємство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою, вона є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi.

Грошовi кошти користування якими обмежене на Пiдприємствi вiдсутнi. Данi про надходження та витрачання грошових коштiв достовiрно вiдображенi у Звiтi про рух грошових коштiв (Форма №3). Детально iнформацiю щодо оборотних активiв Пiдприємством розкрито у роздiлi II активу Форми № 1, та у вiдповiдних Примiтках.
Пiдприємство не має активiв на анексованiй територiї та в зонi ведення бойових дiй.

2.5.  Визнання, облiк i оцiнка зобов'язань i забезпечень в суттєвих аспектах здiйснювались вiдповiдно до вимог МСФЗ, за виключенням визнання i оцiнки умовних зобов'язань за фiнансовою орендою. У Фiнансовiй звiтностi зобов'язання та забезпечення класифiкованi на довгостроковi та поточнi.
 
2.5.1. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення Пiдприємства на 31.12.2016  -  5.703 тис. грн., представленi забезпеченнями наступних витрат на рекультивацiю земель, iншими довгостроковими зобов'язаннями, якi включають зобов'язання за фiнансовою орендою.
Зобов'язання за фiнансовою орендою, вiдображенi у Звiтi про фiнансовий стан, складають 9.577 тис. грн., в тому числi: довгостроковi зобов'язання (перiод сплати - 2018 рiк)  - 2.029 тис. грн., поточна частина довгострокових зобов'язань (до сплати у 2017 роцi)  - 3.977 тис. грн., прострочена заборгованiсть за винагородою лiзингодавця на 31.12.2016 - 3.571 тис. грн. Балансова заборгованiсть з вiдшкодування  предмету лiзингу складає 6.006 тис. грн. Але вказана сума розрахована виходячи з курсу долара США на момент передачi предмету лiзингу за актом - 23.09.2013р. - 7,993 грн./1 дол.США. Вiдповiдно до вимог пп. 6.7. договорiв фiнансового лiзингу лiзингоодержувач зобов'язаний коригувати винагороду на суму курсової рiзницi та витрат, що виникли за вiдповiдним поточним лiзинговим платежем. Курсова рiзниця за заборгованiстю  з викупу предмету лiзингу на 31.12.2016, що розраховується пропорцiйно росту курсу долара США (з 7,993 грн. до 27,19 грн./1 дол. США на 31.12.2016) - 14.425 тис. грн. у складi умовних зобов'язань за даними звiтностi не вiдображена. Отже, зобов'язання Пiдприємства заниженi з цього питання, щонайменше на 14.425 тис. грн. - в тому числi: довгостроковi на 4.874 тис. грн., короткостроковi - на 9.551 тис. грн.  Пiдприємство вiдображає втрати вiд курсових рiзниць по факту сплати заборгованостi, на пiдставi належних рахункiв лiзингодавця iз зазначенням суми коригування лiзингових платежiв через змiну валютного курсу.  Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства не мiстить також iнформацiї про iншi умовнi зобов'язання, що можуть виникнути у зв'язку з порушенням Пiдприємством виконання зобов'язань за договорами фiнансового лiзингу: розiрвання договору та повернення предмету лiзингу, вилучення об'єктiв рухомого майна - додаткової застави за договорами фiнансового лiзингу, нарахування фiнансових санкцiй (штрафiв та пенi) за невиконання умов договорiв. Вплив всiх наслiдкiв невиконання умов договорiв фiнансового лiзингу на фiнансову звiтнiсть наразi визначити не можливо. Iнформацiя про лiзингодавця, укладенi договори мiститься у Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.

Як зазначено у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" цього висновку Пiдприємством не визнанi умовнi зобов'язання за договорами фiнансового лiзингу та не визнанi пенсiйнi зобов'язання у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї). 

2.5.2. Поточнi зобов'язання Пiдприємства на 31.12.2016 - 15.779 тис. грн., включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, визнання i оцiнка яких здiйснювались вiдповiдно до вимог МСФЗ.

Детально iнформацiю щодо зобов'язань та забезпечень Пiдприємством розкрито у роздiлах II, III пасиву Форми № 1, та у вiдповiдних Примiтках. Станом на 31.12.2016 Пiдприємство має прострочену заборгованiсть за договорами фiнансового лiзингу в сумi 3.571 тис. грн.; сторонами не досягнуто згоди щодо пролонгацiї заборгованостi. Сума заборгованостi не мiстить всiх iмовiрних фiнансових санкцiї (штрафiв, пенi), нарахувань змiнної складової винагороди лiзингодавця за листопад та грудень 2016 року, курсових рiзниць вiд пiдвищення курсу долара США (враховується на дату оплати), що передбаченi умовами договорiв фiнансового лiзингу та можуть бути застосованi лiзингодавцем при погашеннi заборгованостi. 
У 2016 роцi Пiдприємство не визнавало умовнi зобов'язання з цього приводу.

2.6. Iнформацiю щодо власного капiталу  ПАТ  "УКБМ"  розкрито згiдно з вимогами МСФЗ. Власний капiтал Пiдприємства на 31.12.2016 - 28.944 тис. грн., складається зi зареєстрованого капiталу (акцiонерного статутного капiталу), капiталу у дооцiнках, додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку.

2.6.1. На 31 грудня 2016 р. затверджений (заявлений) i повнiстю сплачений статутний капiтал становить 3.603.694 грн. подiлений на 14.414.776 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  видане НК ЦПФР 30.04.2010 року №  02/06/1/10). 
Балансова вартiсть статутного капiталу не вiдрiзняється вiд розмiру зареєстрованого капiталу, оцiненого за номiнальною вартiстю, i складає 3.604 тис. грн. У 2016 роцi розмiр акцiонерного капiталу не змiнювався. 

Пiдприємство створене пiд час приватизацiї державного майна, iснує певна невизначенiсть стосовно виконання Пiдприємством всiх вимог законодавства в ходi приватизацiї. На думку керiвництва, Пiдприємство виконало усi вiдповiднi нормативно - правовi акти.

2.6.2. На 31.12.2016 року акцiї розмiщенi серед акцiонерiв наступним чином:                              
- власники фiзичнi особи - 63 особи, якi разом володiють 0,0217%  акцiонерного (зареєстрованого) капiталу; 
- власники юридичнi особи -  3 особи, яким належить - 99,9783% статутного капiталу.

2.7. Згiдно МСБО 1, суб'єкт господарювання подає усi статтi доходiв та витрат, визнанi за перiод у Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).
Виручка (чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг) визначена в суттєвих аспектах у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 18. Облiк витрат Пiдприємством здiйснюється вiдповiдно до норм П(С)БО 16. Доходи та витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження коштiв.  Звiт про фiнансовi результати, складений за П(С)БО 1, з огляду МСБО-МСФЗ вважається деталiзованим, тобто iнформативним для користувачiв. Тому можна вважати, що звiт в цiлому задовiльняє вимогам МСФЗ, за виключенням питань, що викладенi в роздiлi "Пiдстава для умовно-позитивної думки".
Збиток, отриманий по результатам дiяльностi у 2016 роцi складає 12.274 тис. грн. У цiй сумi не враховано курсову рiзницю за заборгованiстю по  договорами фiнансового лiзингу (14.425 тис. грн.), уцiнку запасiв (1.374 тис. грн.), що призвело б до збiльшення збитку на суму 15.799 тис. грн.

2.8. Iнформацiя про операцiйнi сегменти, операцiї з пов'язаними особами, доходи та витрати дiяльностi, оренднi операцiї, подiї пiсля дати балансу наведенi у вiдповiдних примiтках до рiчної Фiнансової звiтностi. Визнання та обсяг розкриття вiдповiдає вимогам МСФЗ.

2.9. На Пiдприємствi вiдсутня служба внутрiшнього контролю у виглядi вiдокремленого пiдроздiлу.
ПАТ "УКБМ" має органiзацiйну структуру управлiння з роздiленням повноважень i обов'язкiв управлiнського персоналу. Вимоги, завдання, функцiї, обов'язки викладенi в посадових iнструкцiях. Iдентифiкацiя  та  оцiнка  ризикiв  суттєвого  викривлення  фiнансової  звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження, передбаченi МСА 240 та отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Пiдприємства, структури його власностi, вивчили структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес - ризики та оцiнки. Пiд час проведення аудиту фактiв, обставин, якi можуть спричинити ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не iдентифiковано.

2.10. Фiнансово - економiчнi показники дiяльностi ПАТ "УКБМ" за 2016 рiк:

№ п/п	Показники	на 01.01.2016	на 31.12.2016	Норматив
1	Коефiцiєнт загальної лiквiдностi	2,323	1,173	1,0 - 2,0
2	Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi	0,072	0,073	0,25 - 0,5
3	Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi	0,666	0,574	0,25 - 0,5
4	Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)	0,502	0,742	0,5 - 1,0
5	Рентабельнiсть активiв	-	-	-
6	Вартiсть чистих активiв, тис. грн.	
41.218	
28.944	Вартiсть чистих активiв, має бути не меншою статутного (зареєстрованого) капiталу

Вартiсть чистих активiв ПАТ "УКБМ" перевищує статутний (зареєстрований) капiтал Пiдприємства, що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.

За результатами проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi ПАТ "УКБМ" фiнансовий стан Пiдприємства характеризується як задовiльний, коефiцiєнти-iндикатори фiнансового стану вiдповiдають нормативним вимогам. Але значення показникiв погiршились станом на 31.12.2016 у порiвняннi до рiвня попереднiх рокiв, що пов'язано з отриманням збитку вiд дiяльностi за 2015 рiк (3.664 тис. грн.) та 2016 рiк (12.274 тис. грн.). Показники рентабельностi за цi роки не розраховується. 

Отримання збиткiв вiд дiяльностi за 2015 - 2016 роки пояснюється складним внутрiшньо-економiчним станом в державi та вкрай складними зовнiшньо-полiтичними чинниками. Через погiршення вiдносин мiж Україною та Росiєю, Пiдприємство втратило частину ринку збуту власної щебеневої продукцiї - постановою Кабiнету мiнiстрiв Росiйської Федерацiї введено лiцензування iмпорту щебеню iз країн, що не входять до Євразiйського економiчного союзу. Втрата ринкiв збуту (потенцiйних покупцiв) призвела до скорочення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї, скорочення чисельностi працюючих. До того ж, через знецiнення нацiональної валюти, зросли цiни на основнi виробничi ресурси: енергоносiї, запаснi частини, послуги та матерiали; через проведення податкових реформ та внесення змiн до податкового законодавства, зросли податки та збори до бюджету. Через значне зростання курсу долара США, Пiдприємство зазнало додатковi втрати за договорами фiнансового лiзингу: винагорода лiзингодавця зросла вдвiчi через коригування на курсовi рiзницi (рiвень фiнансових витрат 2014 року - 4.468 тис. грн., 2015 року - 8.541 тис. грн., 2016 року - 8.283 тис. грн.). Загальна заборгованiсть за договорами фiнансового лiзингу, з урахуванням курсової рiзницi на 31.12.2016, складає 24.002 тис. грн. (без врахування фiнансових санкцiй та iнших втрат). 

Фiнансовий стан Пiдприємства не досить стiйкий, наявнi подiї та обставини (збитковiсть дiяльностi у 2016 роцi, скорочення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї, наявнiсть заборгованостi за договорами фiнансового лiзингу), якi породжують сумнiви щодо припущення про безперервнiсть дiяльностi (процедури виконувались за МСА 570 "Безперервнiсть"). При цьому аудитор не може передбачити майбутнi подiї чи обставини, якi можуть спричинити погiршення/покращення показникiв дiяльностi Пiдприємства у наступних перiодах, що пов'язано, насамперед, з полiтичною ситуацiєю в Українi та Свiтi, взаємовiдносинах мiж Україною та Росiйською Федерацiєю.

2.11. За перiод з 01.01.2017 (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно б вплинули на Фiнансову звiтнiсть Пiдприємства за 2016 рiк аудитору не надавалась та пiд час аудиту не iдентифiкована.

Аудитор не несе вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду з дати аудиторського висновку до дати опублiкування Фiнансових звiтiв вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовi звiти, несе керiвництво Пiдприємства.

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму)

Повне найменування: Приватне пiдприємство "Аудиторська компанiя "Престиж"

Код за ЄДРПОУ: 35169487

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв видане Аудиторською палатою України за № 4031, вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України (далi - АПУ) №182/10 вiд 27.09.2007 року, термiн дiї Свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №252/3 вiд 05.07.2012 до 05.07.2017 року.

31.01.2013 року рiшенням АПУ №264/4 "Про результати зовнiшнiх перевiрок системи контролю якостi, створених аудиторськими фiрмами та аудиторами" ПП "Аудиторська компанiя "Престиж" визнана такою, що пройшла перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, про що видано Свiдоцтво №0328.
ПП "АК "Престиж" включена до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту на пiдставi рiшення АПУ вiд 30 сiчня 2014 року №288/3.
Мiсцезнаходження: Україна, 10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня,  буд. 22, кв. 2, телефон (0412) 44-66-36, 44-66-35, факс (0412) 43-89-16.
Аудит здiйснено вiдповiдно до умов договору про проведення аудиту№25/16 вiд "12" грудня 2016 року.                                                                           
Директор, аудитор  ПП АК "Престиж":
Данильченко О.О. Сертифiкат аудитора серiя А  №005854 чинний до 17.01.2020 р.          
"29" березня 2017 року                                                                                                                
Україна, м. Житомир


КОДИ
Дата
01.01.2017
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
за ЄДРПОУ
00110177
Територія
Житомирська область, с.Гулянка
за КОАТУУ
1822380803
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
за КВЕД
08.11
Середня кількість працівників: 190
Адреса, телефон: 11563 с. Гулянка, Молодiжна, буд. 18, 04142-9-95-89
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 31.12.2016 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
366
469
    первісна вартість
1001
371
490
    накопичена амортизація
1002
( 5 )
( 21 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
1 026
3 193
Основні засоби
1010
31 169
28 249
    первісна вартість
1011
81 529
84 114
    знос
1012
( 50 360 )
( 55 865 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
28
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
32 589
31 911
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
10 482
6 574
Виробничі запаси
1101
2 560
3 720
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
7 922
2 854
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
11 976
3 421
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
780
1 501
    з бюджетом
1135
5 023
3 560
    у тому числі з податку на прибуток
1136
3 549
635
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
33
2 165
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
904
1 147
Готівка
1166
1
1
Рахунки в банках
1167
903
769
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
114
147
Усього за розділом II
1195
29 312
18 515
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
61 901
50 426

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
3 604
3 604
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
9 556
9 553
Додатковий капітал
1410
8 442
8 442
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
656
656
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
18 960
6 689
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
41 218
28 944
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
45
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
5 279
2 029
Довгострокові забезпечення
1520
2 743
3 674
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
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
8 067
5 703
    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
2 936
3 977
    товари, роботи, послуги
1615
4 653
9 017
    розрахунками з бюджетом
1620
151
124
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
293
25
    розрахунками з оплати праці
1630
545
553
    одержаними авансами
1635
659
656
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
2 169
1 008
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
1 210
419
Усього за розділом IІІ
1695
12 616
15 779
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
61 901
50 426

Керівник				Гопанчук Антон Пилипович

Головний бухгалтер			Желiзко Марiя Iванiвна
КОДИ
Дата
01.01.2017
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
за ЄДРПОУ
00110177

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 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
95 013
137 095
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
( 85 859 )
( 115 833 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
9 154
21 262
    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
5 355
17 422
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
( 4 051 )
( 4 561 )
Витрати на збут
2150
( 9 182 )
( 11 352 )
Інші операційні витрати
2180
( 5 275 )
( 19 724 )
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
3 047
    збиток
2195
( 3 999 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
4
9
Інші доходи
2240
0
1 756
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 8 283 )
( 8 541 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 41 )
( 5 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
0
0
    збиток
2295
( 12 319 )
( 3 734 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
45
70
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
0
0
    збиток
2355
( 12 274 )
( 3 664 )

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
-12 274
-3 664

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
25 388
33 545
Витрати на оплату праці
2505
13 464
16 894
Відрахування на соціальні заходи
2510
2 876
6 186
Амортизація
2515
5 594
6 249
Інші операційні витрати
2520
14 587
29 291
Разом
2550
61 909
92 165







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
14 414 776
14 414 776
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
14 414 776
14 414 776
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
-0,850000
-0,250000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
-0,850000
-0,250000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00

Керівник				Гопанчук Антон Пилипович

Головний бухгалтер			Желiзко Марiя Iванiвна
КОДИ
Дата
01.01.2017
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
за ЄДРПОУ
00110177


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 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
112 165
139 290
Повернення податків і зборів
3005
4 985
8 210
 у тому числі податку на додану вартість
3006
2 996
8 117
Цільового фінансування
3010
199
718
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
454
612
Надходження від повернення авансів
3020
406
230
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
4
8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
366
1 500
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 82 454 )
( 106 039 )
Праці
3105
( 10 624 )
( 12 999 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 3 125 )
( 6 930 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 8 317 )
( 9 978 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 2 189 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 418 )
( 57 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 7 899 )
( 7 732 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 1 427 )
( 1 252 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 20 )
( 61 )
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
( 1 758 )
( 3 808 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
10 854
9 501
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
28
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
1
    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
1 006
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 1 309 )
( 1 437 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 2 233 )
( 199 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-3 542
-601
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
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 7 108 )
( 11 008 )
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
-7 108
-11 008
Чистий рух коштів за звітний період
3400
204
-2 108
Залишок коштів на початок року
3405
904
3 131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
39
-119
Залишок коштів на кінець року
3415
1 147
904

Керівник				Гопанчук Антон Пилипович

Головний бухгалтер			Желiзко Марiя Iванiвна
КОДИ
Дата
01.01.2017
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
за ЄДРПОУ
00110177

Звіт про власний капітал
За 2016 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
3 604
9 556
8 442
656
18 017
0
0
40 275
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
943
0
0
943
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
3 604
9 556
8 442
656
18 960
0
0
41 218
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
-12 274
0
0
-12 274
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
-3
0
0
3
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
-3
0
0
-12 271
0
0
-12 274
Залишок на кінець року 
4300
3 604
9 553
8 442
656
6 689
0
0
28 944

Керівник				Гопанчук Антон Пилипович

Головний бухгалтер			Желiзко Марiя Iванiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Основні юридичні дані про Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УШИЦЬКИЙ комбінат БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (далі «Товариство» або «Підприємство») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. 
Повне найменування
Публічне акціонерне товариство "Ушицький комбінат будівельних матеріалів"
Скорочене найменування
ПАТ "УКБМ"
Код за ЄДРПОУ
00110177
Номер та дата державної реєстрації  підприємства, дата запису про включення в ЄДР
30.06.1999р., дата запису 05.10.2004
номер запису 1 289 120 0000 000012
Назва органу, який здійснив реєстрацію
Коростенська районна державна адміністрація Житомирської області
Вищий орган управління
Загальні збори акціонерів
Вид діяльності
Добування декоративного та будівельного каменю (код КВЕД 08.11); різання, оброблення та оздоблення будівельного каменю (23.70)
Адреса підприємства, телефон
11563, Житомирська область, Коростенський р-н, село Гулянка вул. Молодіжна, 18; тел. (04142)44465, 99589, факс (04142)44465
Банківські реквізити
р/р 26007515886 в АТ «Райффайзен банк Аваль»  МФО 380805
Статус платника податків
Підприємство перебуває на обліку Коростенської ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області. Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах, платником податку на додану вартість (індивідуальний податковий номер 001101706095)
Чисельність персоналу на 31.12.2016
193 чол.
Керівник підприємства – генеральний директор
Гопанчук Антон Пилипович
Головний бухгалтер 
Желізко Марія Іванівна

Історична довідка

Промислові розробки по видобутку та виробництву товарного щебеню почались з 01.04.1960 року. Підприємство раніше існувало як Ушицький кам'яний кар'єр, який був підпорядкований Міністерству енергетики СРСР, аз1991р. - Міненерго України.
В 1993 році була проведена реорганізація, в результаті якої підприємство виконує комплекс робіт від початкової стадії (вскришні та буро-вибухові роботи) до випуску товарного щебеню і його реалізації, та було перейменоване в "Ушицький комбінат будівельних матеріалів".
На підставі рішення Фонду державного майна України від 25.06.99р. наказ № 59 ВАТ та зареєстрованого Коростенською районною державною адміністрацією 30.06.99р., свідоцтво №1 - 1020, державне підприємство Ушицький комбінат будівельних матеріалів перетворене у ВАТ "Ушицький комбінат будівельних матеріалів". Державна перереєстрація підприємства проведена 05.10.2004р.
Рішенням загальних зборів акціонерів, протокол № 2 від 09 грудня 2010 року підприємство перейменоване на публічне акціонерне товариство "Ушицький комбінат будівельних матеріалів".
Земельні ділянки, на яких розташовано ПАТ "УКБМ", надані підприємству  в оренду Коростенською РДА (146,18 га, в т.ч. 12,2232 га -  на території Білківської, а 133,9568 га – на території Бондарівської сільської ради Коростенського району Житомирської області), ГУ Держземагентства у Житомирській області (54,0209 га на території Бондарівської сільради).
	
Предмет діяльності і характеристика продукції
Предметом діяльності Товариства є видобуток та виробництво товарного щебеню (переробка гірничої маси граніту у товарний щебінь). Номенклатура продукції: щебiнь фракцiй 5х10, 5х15, 5х20, 20х40, 40х70, 20х70, 25х60, 70х120. Супутня продукцiя - пiсчано-щебнева сумiш (відсів). Реалізація (оптовий продаж)  власної готової продукції здійснюється на ринку України та на експорт (у країни Республіка Білорусь та Російська Федерація).

№ п\п
Показники
Од-ця виміру
Факт 2011р.
Факт 2012р.
Факт  2013р.
Факт 2014р.
Факт 2015р.
Факт 2016р.
1
Товарна продукція
т.грн.
39697,6
60187,2
81673,7
106107,7
80322,5
53292,8
2
Реалізація
т.грн.
40196,3
58455,3
79573,0
100155,5
73995,6
56785,0
3
Випуск щебеню
т.мЗ
667.6

817,6
1097,2
925,0
694,4
624,2
4
Чисельність
чол.
226
262
267
271
270
190
5
Продуктивність праці
т.грн.
14,6
12,5
25,5
39,15
28,6
23,7

Підприємство також отримує доходи від надання платних послуг механізмами, автотранспортом.
Ціноутворення на підприємстві залежить від наступних факторів:
а) вартості матеріально-технічних ресурсів;
б) зносу обладнання та періодичності зміни зношених запасних частин;
в) конкурентно-спроможності продукції на ринку збуту;
Щебінь, вироблений підприємством проходить обов'язкову сертифікацію в Держстандарті України (сертифікат відповідності), сертифікацію на допустимий вміст радіонуклідів в лабораторії Обласної CEC. Крім того, для країн зовнішнього ринку проводиться сертифікація в Торгово-промисловій палаті України (сертифікат  походження товару). Лабораторією підприємства на товар видається посвідчення якості.
Опис виробничого процесу. 
Початок виробничого процесу - розкривні роботи. На родовищі "Боброва Гора" був знятий м'який грунт розкривних порід, та почався промисловий добуток граніту з послідуючим дробленням його на щебінь. Балансові запаси корисних копалин граніту на щебінь на Родовищі «Боброва Гора» на 31.12.2016 складають 72.423,9 тис.куб.м. 
Стадії розробки такі:
1.	Буро-вибухові роботи в процесі яких проходить буріння свердловин діаметром 215мм., глибиною 16 метрів, в які потім закладаються вибухові речовини та проводиться вибух. Вихід гірничої маси, яка здатна для переробки в щебінь складає 85%. Великі глиби граніту підлягають подальшому подрібненню. Основне обладнання, яке використовується в буро-вибухових роботах, це бурові верстати 4 СБШ – 200, 5 СБШ – 200, ШПА - З М та автомобіль МАЗ -504 М з бункером для засипки вибухових речовин в свердловини. Компресор ПР -10 М подає стисле повітря для роботи верстатом ШПА - З М, і перфораторами при подрібненні негабаритів.
2.	Наступний етап - екскавація гірничої маси екскаватором ЕКГ -5А в автомобілі БелАЗ - 540 А, які транспортують її до дробильно-сортувального заводу та завантажують в приймальний бункер живильника.
3.	Третій етап - дроблення гірничої маси. В процесі дроблення використовуються дробарки первинного дроблення СМД - 118, середнього КСД -2200, та дрібного КМД -2200 , Конусна дробарка GR 550; Дробарка HCU 7/65. По конвеєрах подрібнена гірнича маса направляється на грохочення та сортування, де проходить розділ на фракції та складування товарного щебеню.
4.	Наступний етап -  пересів відсіву, відбір дрібних фракцій (2х5; 5х10).
5.	Зі складів товарний щебінь іде на відвантаження до споживача за допомогою конвеєрів та фронтальних навантажувачів в залізничні вагони або  автотранспорт.
Ліцензії та патенти, що належать Підприємству та діяли у звітному році, в тому числі  станом на 31.12.2016: 
	спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний № 2222 від 16.08.2000р. виданий Державною службою геології та надр України, термін дії спеціального дозволу – 20 років (до 16.08.2020).

Підприємству видані ТУ Держгірпромнагляду у Житомирській області,  Управлінням держпраці у Житомирській області належні Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.
Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні.
Незважаючи на те, що економіку України вважають ринковою, їй притаманні певні характеристики, що свідчать про перехідний статус. Такими характеристиками є, зокрема, але не виключно: низький рівень ліквідності на ринку капіталу та наявність валютного контролю, внаслідок чого національна валюта є неліквідною за межами України. Підприємство функціонує в постійно змінюваному середовищі, яке впливає на всі види підприємницької діяльності.
Нестабільне середовище, яке додатково ускладнилось внаслідок впливу анексії Криму і антитерористичної операції в Луганській, Донецькій областях та політична нестабільність стали підґрунтям для появи нових серйозних негативних чинників в економіці України в цілому та для Підприємства зокрема, а саме: зростання вартості ресурсів, в тому числі енергетичних; збільшення витрат унаслідок підвищення тарифів на транспортні перевезення; виснаження міжнародних резервів, що ускладнює використання Національним банком інтервенцій в якості інструментів стримування зростання попиту на іноземну валюту і, як наслідок, нестабільний курс іноземних валют та високі темпи зростання оптових цін; короткострокові кон’юнктурні чинники; додаткове оподаткування, яке виникає завдяки військовим діям на Донбасі, погіршення умов залучення зовнішнього фінансування та зростання видатків бюджету на фінансування силових відомств і відновлення зруйнованої інфраструктури; об’ява часткової мобілізації, яка відволікає людські ресурси від виробництва.
Нестабільне середовище несе загрози розвитку Підприємства, його зовнішньоекономічній діяльності, Постановами Уряду РФ №815  від 06.08.2015, №1486 від 30.12.2015, №556 від 17.06.2015  Російською Федерацією запроваджено  і продовжується односторонню міру нетарифного регулювання імпорту з держав, що не входять в Євразійський економічний союз, у вигляді ліцензування імпорту гравію і щебеню. Зазначене негативно впливає на нерудну галузь економіки України та на можливості здійснення експорту продукції Підприємства до РФ. 
Стабільність економіки України та, відповідно, діяльності Підприємства значною мірою залежатиме від змін, насамперед в політичній, податковій та регулятивній сферах, від реформ і ефективності економічних, фінансових і монетарних заходів, що будуть запроваджені Урядом України. 
Керівництво здійснює постійний моніторинг змін в існуючому середовищі та, у випадку необхідності, вдається до відповідних дій. Управлінський персонал має обґрунтовану впевненість в тому, що незважаючи на те, що сучасне економічне середовище в Україні є складним і нестабільним, Підприємство може залишатися конкурентоспроможним на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок переорієнтації на інші ринки, доречного стратегічного управління та ефективного використання антикризових заходів.
Подальший негативний розвиток подій у політичній, макроекономічній сферах, а також у сфері міжнародної торгівлі може негативно вплинути на результати діяльності Підприємства та його фінансову позицію у ступені, який неможливо наразі оцінити.
	2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Заява про відповідність
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно подає фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Ушицький комбінат будівельних матеріалів » станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi за рік, що закiнчується 31 грудня 2016 року, рух грошових коштiв та змiни в капiталi, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ»). 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
 - вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих принципiв;
 - прийняття суджень та оцiнок, якi є обґрунтованими та зваженими; 
 - iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття i пояснення будь-яких iстотних вiдступiв вiд них у звiтностi;
 - пiдготовку звiтностi Товариства як органiзацiї, яка здатна продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, якщо не iснують у найближчому майбутньому передумови, якi б свiдчили про протилежне.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
 - створення, впровадження та пiдтримання у Товариствi ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю;
 - ведення достовiрної облiкової документацiї, яка б розкривала з обґрунтованою впевненiстю у будь-який час фiнансовий стан Товариства i котра б свiдчила про те, що фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам МСФЗ;
 - ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України;
 - застосування необхiдних заходiв щодо збереження активiв Товариства;
 - виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень.
Вiд iменi керiвництва Генеральний директор  А.П. Гопанчук.
Основа складання фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Під терміном Міжнародні стандарти фінансової звітності надалі в широкому сенсі розуміються стандарти й тлумачення, які прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО/IASB): – Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ/IFRS); – Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО/IAS); – Тлумачення, розроблені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності (ТКМСФЗ/IFRIC) або Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ/SIC).
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2011 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності». Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ. 
У поточному році Товариство застосовувало всі нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що були випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітетом із тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є обов’язковими для застосування при складанні фінансової звітності за періоди, що починаються з 1 січня 2016 р. та пізніше.

Інші критерії вибору принципів представлення 
Функціональною валютою і валютою представлення звітності є гривня («грн.») і всі суми округлені до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше. 
Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості. Підготовлена на основі припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність ПАТ «УКБМ» в Україні.
	3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації. Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів.
На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску такі стандарти і тлумачення були випущені, та беруться до застосування при складанні річної фінансової звітності за періоди, що розпочинаються з 01.01.2016 або після цієї дати:



Стандарти і тлумачення
Набувають чинності
щодо річних періодів, які починаються на або після
Поправки до МСФЗ 2 – Роз’яснення щодо класифікації та оцінки платежів на основі акцій
1 січня 2018 року
Поправки до МСФЗ 4 і МСФЗ 9 – взаємодія між МСФЗ 4 і МСФЗ 9
1 січня 2018 року
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
1 січня 2018 року
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 і МСБО 28 – Інвестиційні підприємства: застосування звільнення від необхідності консолідації

1 січня 2016 року
Поправки до МСФЗ 11 – Облік операцій придбання часток у спільній діяльності
1 січня 2016 року
МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»
1 січня 2016 року
МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами», включно із поправками до МСФЗ 15: Дата набуття чинності МСФЗ 15 та роз’ясненнями до МСФЗ 15
1 січня 2018 року
МСФЗ 16 «Оренда»
1 січня 2019 року
Поправки до МСБО 1 – Ініціатива щодо розкриття інформації

1 січня 2016 року
Поправки до МСБО 7 – Ініціатива щодо розкриття інформації

1 січня 2017 року
Поправки до МСБО 12 – Визнання відстрочених податкових активів стосовно нереалізованих збитків
1 січня 2017 року
Поправки до МСБО 16 і МСБО 38 – Роз’яснення щодо застосування прийнятних методів обліку зносу та амортизації

1 січня 2016 року
Поправки до МСБО 16 і МСБО 41 – Сільське господарство: плодоносні рослини
1 січня 2016 року
Поправки до МСБО 27 – Застосування методу участі в капіталі в окремій фінансовій звітності
1 січня 2016 року
Щорічні вдосконалення до МСФЗ за період 2012-2014 років
1 січня 2016 року



За оцінками Керівництва Товариства, набуття чинності переліченими стандартами з та тлумаченнями до застосування з 01.01.2016 не мало істотного впливу на фінансову звітність. 
На момент пiдготовки даної фiнансової звiтностi iснує ряд нових стандартiв, поправок до них та iнтерпретацiй, якi ще не вступили в дiю i не враховувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Керiвництво Товариства ще не оцiнило вплив таких змiн на фiнансову звiтнiсть. На сьогодні Товариство не планує дострокове застосування перелічених стандартів та тлумачень.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Класифікація активів і зобов’язань на оборотні/поточні та необоротні/довгострокові
У звіті про фінансовий стан Підприємство представляє активи і зобов’язання на підставі їх класифікації на оборотні/короткострокові (поточні) та необоротні/довгострокові. Актив визнається оборотним, якщо: - його передбачається реалізувати або він призначений для продажу чи використання в межах звичайного операційного циклу; - актив призначений для реалізації (торгівлі); - актив передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; або – актив являє собою грошові кошти, за виключенням випадків наявності обмежень на його обмін або використання для погашення зобов’язань протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду. 
Усі інші активи класифікуються як необоротні.
Зобов’язання визнається короткостроковим (поточним), якщо: - його передбачається погасити в межах звичайного операційного циклу; - воно утримується в основному у цілях торгівлі; - зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після завершення звітного періоду; або – у Підприємства відсутнє безумовне право відстрочити погашення зобов’язання протягом мінімум дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.
Усі інші зобов’язання класифікуються як довгострокові.
Відстрочені податкові активи і зобов’язання класифікуються як необоротні/довгострокові активи і зобов’язання.
Оцінка справедливої вартості
Підприємство використовує такі методики оцінки, які є прийнятними у обставинах, що склалися і для яких доступні дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуються прийнятні вихідні дані за результатами спостережень. Підприємство визначає політику і процедури як для періодичної оцінки справедливої вартості так і для одноразової оцінки вартості активів ( у разі наявності та необхідності оцінки активів, наприклад, призначених для розподілу у складі діяльності, що припиняється). Для оцінки значних активів таких, як об’єкти нерухомості, фінансові активи, що утримуються для продажу, умовні винагороди, у разі доцільності, залучаються зовнішні оцінювачі. Рішення про необхідність залучення зовнішніх оцінювачів приймається щорічно, найвищим управлінським персоналом Підприємства, після обговорення та затвердження такого рішення. На кожну звітну дату керівництво оцінює та аналізує зміни вартості активів і зобов’язань. Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана від продажу активу або виплачена за передачу зобов’язання в рамках угоди, що здійснюється у звичайному порядку між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої вартості передбачає, що угода по продажу активу (передачі зобов’язання) відбувається: - або на основному ринку для даного активу (зобов’язання);  - або, в умовах відсутності основного (активного) ринку, на найбільш прийнятному ринку для даного активу (зобов’язання). Справедлива вартість активу (зобов’язання) оцінюється з використанням припущень, які передбачають, що учасники ринку діють у своїх кращих інтересах.
Операції в іноземній валюті
Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти (іноземні валюти), відображаються у функціональній валюті за офіційним обмінним курсом, що діє на дату проведення операції. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках.


Основні засоби
Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю, що є його справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від знецінення, накопичених в послідуючому. Переоцінки проводяться раз на три роки, тобто досить регулярно, щоб балансова вартість суттєво не відрізнялась від справедливої вартості на дату балансу. Остання переоцінка основних засобів до справедливої вартості проведена станом на 31.10.2012р.
При придбанні основні засоби обліковуються за первісною вартістю, що включає витрати, пов’язані з придбанням вказаних активів. Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення. Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком від вибуття. Понесені витрати капіталізуються, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигід від об’єкта основних засобів.
Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття, або у випадку, якщо подальше використання активу не принесе економічних  вигід.
Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання є суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.
Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання. Знос нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів.
Основними засобами вважаються активи, які Товариство придбає з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких перевищує 6.000 грн. без врахування податку на додану вартість (станом на 31.12.2016).
Одиницею обліку основних засобів рахується окремий об’єкт.
Амортизація нараховується у відповідності до груп основних засобів і терміну корисного використання за кожним об’єктом основних засобів до досягнення балансової вартості об’єкта нульового значення. При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість ОЗ прирівнюється  до нуля.
Діапазон строків корисного використання включає:
№ групи
Найменування основних засобів
Термін корисного використання, роки
Група 1
Земельні ділянки
----
Група 3
Будівлі,споруди,передавальні пристрої
20-50
Група 4
Машини та обладнання (крім комп’ютерної техніки)
6-10
Група 4
Комп’ютерна техніка
2-3
Група 5 
Транспортні засоби
5-7
Група 6
Інструменти, прилади, інвентар
4-6
Група 9
Інші основні засоби
12-13

Термiн експлуатацiї основних засобiв встановлює постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя. Склад iнвентаризацiйної комiсiї визначений у наказi про органiзацiю облiку на пiдприємствi. Для кожного окремого об'єкта основних засобiв строк експлуатацiї встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю при надходженнi його на пiдприємство та при визнаннi його активом. Термiни корисного використання основанi на оцiнках керiвництва того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Термiни перiодично можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi.
Об’єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва вартість об’єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об’єкти незавершеного будівництва не нараховується.
Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане Підприємством, але ще не введене в експлуатацію. Знос на невстановлене обладнання не нараховується.
Значні запасні  частини та резервне (змінне) обладнання відносяться до основних засобів (до окремої групи «Змінне обладнання, капітальні вузли та запчастини», якщо очікуваний строк їх використання перевищує 1 рік. Амортизація вказаних запасних частин нараховується протягом періоду, що не перевищує терміни експлуатації активів, яких вони стосуються. 
Знецінення основних засобів та незавершених капітальних інвестицій
Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату.  В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив. 
Відшкодована вартість визначається як більша із справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася.
Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до відшкодованої вартості.  Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю.  В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю.  В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.
²íâåñòèö³éíà íåðóõîì³ñòü
Íåðóõîì³ñòü â îðåíä³ âèçíàºòüñÿ ³íâåñòèö³éíîþ, ÿêùî äîõîä â³ä îðåíäè º äîâãîñòðîêîâèì òà ñóòòºâèì äëÿ çâ³òíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü ô³çè÷íîãî ïîä³ëó íåðóõîìîñò³ òà þðèäè÷íîãî â³äîêðåìëåííÿ (îêðåì³ îá’ºêòè ÷è ³çîëüîâàí³ ïðèì³ùåííÿ âñåðåäèí³ îá’ºêò³â, ïëîù³ òà ìåæ³ ÿêèõ âèçíà÷åíî â òåõí³÷í³é äîêóìåíòàö³¿ íà îá’ºêò).
У разі, якщо лише частину нерухомості здано в оренду, і така частина відповідає вказаним вище критеріям, така нерухомість визнається: окремо інвестиційною й ОЗ у відповідних частинах, якщо площа нерухомості, що здається в оренду перевищує 10% загальної площі нерухомого майна Підприємства та вартість об’єктів переданих в оренду перевищує 5% балансової вартості ОЗ Підприємства. Повністю інвестиційною, якщо та частина об’єкта, що не здана в оренду й використовується власником, не перевищує 20% загального метражу нерухомості, належної Підприємству.
Оренда
Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій. 
Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за меншою з двох величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу і збитку від зменшення корисності. Знос на орендовані активи (на умовах фінансової оренди) нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак, якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до Підприємства перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких періодів: строку корисного використання активу і строку оренди.
Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного методу протягом усього строку відповідної оренди, тобто рівномірно, методом нарахування.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв’язку з залученням позикових коштів.
Нематеріальні активи
Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи, створені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у прибутках та збитках за період, у якому вони виникли.
Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість визначається за середньозваженим методом. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці і відповідні виробничі витрати. У 2016 році метод писання запасів залишався незмінним.
Фінансові активи
Підприємство до складу фінансових активів включає грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та процентну поворотну фінансову допомогу  (кредити/аванси) згідно з МСБО (IAS) 39. Класифікація здійснюється при первісному визнанні. Дебіторська заборгованість та кредити виникають у момент продажу Підприємством продукції (товарів, послуг) або надання грошових коштів безпосередньо дебітору (крім таких, що надаються з наміром продажу). Фінансові активи включаються до складу оборотних активів, крім тих, строк погашення яких перевищує 12 місяців після дати балансу.
Òîðãîâà òà ³íøà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðâ³ñíî âèçíàºòüñÿ ïî ñïðàâåäëèâ³é âàðòîñò³, à â ïîäàëüøîìó  - çà àìîðòèçîâàíîþ âàðò³ñòþ ç âèêîðèñòàííÿì ìåòîäó åôåêòèâíî¿ ïðîöåíòíî¿ ñòàâêè çà âèðàõóâàííÿì ðåçåðâó çíåö³íåííÿ. Ðåçåðâ çíåö³íåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ñòâîðþºòüñÿ ó ðàç³ íàÿâíîñò³ îçíàê òîãî, ùî Ï³äïðèºìñòâî íå ìàòèìå çìîãè îòðèìàòè âñþ ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ â³äïîâ³äíî äî ïåðâ³ñíèõ (ïåðåãëÿíóòèõ óìîâ). Áàëàíñîâà âàðò³ñòü àêòèâó çìåíøóºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì â³äïîâ³äíîãî ðåçåðâó, à ñóìà çáèòêó âèçíàºòüñÿ ó ñêëàä³ âèòðàò. ßêùî äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü º áåçíàä³éíîþ  - âîíà ñïèñóºòüñÿ çà ðàõóíîê â³äïîâ³äíîãî ðåçåðâó. Ïîâåðíåííÿ ðàí³øå ñïèñàíèõ ñóì àêòèâ³â êðåäèòóºòüñÿ çà ðàõóíîê â³äïîâ³äíèõ âèòðàò.
Çá³ëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ áàëàíñîâî¿ âàðòîñò³ ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ íå º îá'ºêòîì õåäæóâàííÿ òà îö³íþþòüñÿ çà ñïðàâåäëèâîþ âàðò³ñòþ, âèçíàºòüñÿ ³íøèìè äîõîäàìè àáî ³íøèìè âèòðàòàìè. Áàëàíñîâà âàðò³ñòü ô³íàíñîâèõ àêòèâ³â, ùîäî ÿêèõ íå çàñòîñîâóºòüñÿ îö³íêà çà ñïðàâåäëèâîþ âàðò³ñòþ, ïåðåãëÿäàºòüñÿ ùîäî ìîæëèâîãî çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³ íà êîæíó äàòó áàëàíñó íà îñíîâ³ àíàë³çó î÷³êóâàíèõ ãðîøîâèõ ïîòîê³â. Ñóìà âòðàò â³ä çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³ ô³íàíñîâîãî àêòèâó âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ éîãî áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ òà òåïåð³øíüîþ âàðò³ñòþ î÷³êóâàíèõ ãðîøîâèõ ïîòîê³â, äèñêîíòîâàíèõ çà ïîòî÷íîþ ðèíêîâîþ ñòàâêîþ â³äñîòêà íà ïîä³áíèé ô³íàíñîâèé àêòèâ, ç âèçíàííÿì ö³º¿ ð³çíèö³ ³íøèìè âèòðàòàìè çâ³òíîãî ïåð³îäó.

Ãðîøîâ³ êîøòè òà ¿õ åêâ³âàëåíòè
Ãðîøîâ³ êîøòè òà ¿õ åêâ³âàëåíòè âêëþ÷àþòü êîøòè â áàíêàõ ³ êàñ³, à òàêîæ êîðîòêîñòðîêîâ³ äåïîçèòè ç ïåðâ³ñíèì ñòðîêîì ïîãàøåííÿ äî òðüîõ ì³ñÿö³â. 
Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання згідно з МСБО 39 відображені по амортизованою вартістю. Фінансові зобов’язання Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики. Під час первісного визнання фінансових зобов’язань Підприємство присвоює їм відповідну категорію. 
На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і зобов'язань за похідними фінансовими інструментами. Фінансові зобов'язання, призначені для перепродажу, і фінансові зобов'язання за похідними фінансовими інструментами (крім зобов'язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути погашеним шляхом передачі пов'язаного з ним інструмента власного капіталу) на кожну наступну після визнання дату балансу оцінюються за справедливою вартістю. Зобов'язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути погашене шляхом передачі пов'язаного з ним інструмента власного капіталу, справедливу вартість якого на кожну наступну після визнання дату балансу не можна достовірно визначити, оцінюється за собівартістю.
Податки
Витрати по податку на прибуток включають поточний податок на прибуток та відстрочений податок на прибуток і відображаються у фінансовій звітності відповідно до чинного законодавства.
Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім окремих випадків визначених МСФЗ 12.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та знижується в тій мірі, в якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів, оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій з’являється значна ймовірність того, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи і зобов’язання визначаються за ставками податку, які застосовуватимуться протягом періоду реалізації активу або врегулювання зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло чинності на звітну дату.
Поточний та відстрочений податок на прибуток відображаються у звіті про сукупні прибутки, за виключенням випадків, коли вони пов’язані зі статтями, які безпосередньо відносяться до статей капіталу. У таких випадках поточний чи відстрочений податок на прибуток також визнається у складі капіталу. 
Податок на додану вартість
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім випадків, коли:
‣ податок на додану вартість, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартість визнається як частина витрат на придбання активу або частина видаткової статті;
‣ дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми податку на додану вартість.
Операційні податки
В Україні існує багато інших податків, які стягуються залежно від діяльності Підприємства. Ці податки включаються до складу операційних витрат у звіті про сукупні прибутки.
Виплати працівникам
Підприємство здійснює певні відрахування Єдиного соціального внеску за ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. 
Крім того Товариство відповідно до вимог законодавства України здійснює відшкодування витрат Державного пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених працівникам Товариства на пільгових умовах за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Витрати Товариства за такими платежами включені до статті «інші операційні витрати». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені. 
Резерви
Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому Підприємство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов’язання можна достовірно визначити. Якщо Підприємство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доцільно, ризики, характерні для конкретного зобов’язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як фінансові витрати.
Державні субсидії
Державні субсидії визнаються, якщо існує обґрунтована впевненість у тому, що вони будуть отримані і всі пов’язані з ними умови будуть виконані. Якщо субсидія видана з метою фінансування окремих витрат, вона визнається Підприємством у складі доходу на систематичній основі, у тому ж періоді, в якому списуються витрати, які субсидія компенсує. Якщо субсидія видана з метою фінансування активу, то вона визнається в якості доходу рівними частками, протягом очікуваного терміну корисного використання.
Визнання та оцінка доходів
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Підприємство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок і податків з продажу. Сума доходу не вважається достовірно визначеною до того моменту, поки не врегульовані всі умовні зобов’язання, пов’язані з реалізацією. Доходи, головним чином, являють собою: 
продаж готової продукції – виручка від реалізації продукції та товарів визнається в момент передачі ризиків і вигід від володіння товарами, ціни визначаються на підставі затверджених прейскурантів та відповідних договорів (специфікацій до них);
продаж послуг – доходи отримані від надання послуг (виконання робіт), Підприємство  визнає в періоді їх надання (здійснення).
Визнання витрат
Здійснюється по методу нарахування. Собівартість реалізованої продукції включає витрати на оплату праці, матеріальні витрати, амортизацію основних засобів, інші виробничі витрати.
Адміністративні витрати та витрати та реалізацію (збут) відображаються за методом класифікації витрат за функціональним призначенням, та включають витрати на амортизацію та витрати на виплати працівникам, витрати на операційні податки, інші витрати. 
Фінансові витрати включають витрати на позики, процентні витрати по пенсійним зобов’язанням. Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв’язку з залученням позикових коштів.
Умовні активи і зобов’язання
Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним.
Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов’язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов’язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.


Події після звітної дати
Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан Підприємства на звітну дату (коригуючи події), відображаються у Фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.
Рекласифікація порівняльної інформації та виправлення помилок.
	У фінансовій звітності за 2016 рік ретроспективно відображено виправлення помилок за 2015 рік (у початкових сальдо Балансу, Звіту про фінансовий стан – станом на 01.01.2016); здійснена рекласифікація порівняльної інформації за 2015 рік (у Звіті про фінансові результати). Виявлена помилка у 2015 році пов’язана із невірним включенням податку на додану вартість до складу собівартості послуг  залізничних перевезень в межах України, внаслідок чого був завищений чистий збиток від діяльності за 2015 рік та занижений Нерозподілений прибуток у Звіті про фінансовий стан на 943 тис. грн. 

Зміни за статтями Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2015 та на 01.01.2016рр.:

Стаття балансу
Рядок статті
Дані на 31.12.2015 (у звітності за 2015 рік)
Виправлені дані на 01.01.2016 (у звітності за 2016 рік)
Різниця (+, -), сума виправлення
АКТИВИ
Запаси
1100
10.493
10.482
-11
Виробничі запаси
1101
2.563
2.560
-3
Готова продукція
1103
7.930
7.922
-8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
5.034
5.023
-11
Інші оборотні активи
1190
111
114
+3
Усього, Оборотні активи
1195
29.331
29.312
-19
Усього, Активи (валюта балансу)
1300
61.920
61.901
-19
ПАСИВИ
Нерозподілений прибуток/непокритий збиток
1420
18.017
18.960
+943
Усього, Власний капітал
1495
40.275
41.218
+943
Інші поточні зобов’язання
1690
2.172
1.210
-962
Усього, Поточні зобов’язання
1695
13.578
12.616
-962
Усього, Пасиви (валюта балансу)
1900
61.920
61.901
-19






Зміни за статтями Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід):
Показник звітності
Рядок статті
Сума у пакеті річної звітності за 2015 рік
Виправлена сума за 2015 рік
Різниця (+,-)
Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг
2050
(116.779)
(115.833)
+946
Адміністративні витрати
2130
(4.557)
(4.561)
-4
Інші операційні витрати
2180
(19.725)
(19.724)
+1
Чистий фінансовий результат - збиток
2235
(4.607)
(3.664)
+943

Порядок виправлення помилки, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності відповідає МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».  Повторне оприлюднення виправлених фінансовий звітів за 2015 рік  є недоцільним, так як сума помилки є нижчою за рівень суттєвості для фінансової звітності за 2015 - 2016 роки та не є суттєвою інформацією, що може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності.
5. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ
Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в  фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.
(а)	Строки корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.

(б)	Відстрочені податкові активи
Податковий кодекс України, а саме розділ його III,  який втупив в дію з 01.04.2011 року, суттєво змінив податкові закони і ставки оподаткування. Суми і терміни сторнування тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень керівництва Товариства на підставі оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів.
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.
(â)	Âèçíà÷åííÿ ñïðàâåäëèâî¿ âàðòîñò³ îñíîâíèõ çàñîá³â. 
Âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ ïðîôåñ³éíèõ ñóäæåíü ñòîñîâíî îö³íêè âàðòîñò³ ìîæå ìàòè ñóòòºâèé âïëèâ íà óìîâíó âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â Ï³äïðèºìñòâà, ùî â³äîáðàæåíà ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³.
(ã)	 Çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³ íåô³íàíñîâèõ àêòèâ³â
Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíåíî ñóòòºâ³ ³íâåñòèö³¿ â îñíîâí³ çàñîáè. Ö³ àêòèâè òåñòóþòüñÿ, ÿê çàçíà÷åíî âèùå çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³, êîëè îáñòàâèíè âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³. ×èííèêè, ùî ââàæàþòüñÿ ñóòòºâèìè äëÿ ³í³ö³þâàííÿ îö³íêè íà ïðåäìåò çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³, âêëþ÷àþòü òàêå: ³ñòîòíå ïàä³ííÿ ðèíêîâèõ ö³í, ñóòòºâå íåäîâèêîíàííÿ ïîêàçíèê³â îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç îãëÿäó íà ³ñòîðè÷í³ àáî î÷³êóâàíí³ â ìàéáóòíüîìó ðåçóëüòàòè îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñóòòºâ³ çì³íè ó âèêîðèñòàíí³ àêòèâ³â àáî â çàãàëüí³é á³çíåñ-ñòðàòåã³¿ Ï³äïðèºìñòâà, âêëþ÷àþ÷è àêòèâè, ñòîñîâíî ÿêèõ óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî ¿õíþ ë³êâ³äàö³þ àáî çàì³íó, ³ ïîøêîäæåí³ àêòèâè àáî àêòèâè, çíÿò³ ç åêñïëóàòàö³¿, íåãàòèâí³ ãàëóçåâ³ àáî åêîíîì³÷í³ òåíäåíö³¿.
Îö³íêà â³äøêîäîâóâàíèõ ñóì àêòèâ³â ïîâèííà ÷àñòêîâî ´ðóíòóâàòèñÿ íà îö³íêàõ êåð³âíèöòâà, âêëþ÷àþ÷è âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ àêòèâ³â, ùî ãåíåðóþòü ãðîøîâ³ êîøòè, îö³íêó î÷³êóâàíèõ ïîêàçíèê³â îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çäàòí³ñòü àêòèâ³â ãåíåðóâàòè äîõ³ä, ïðèïóùåííÿ ùîäî êîí'þíêòóðè ðèíêó â ìàéáóòíüîìó. Çì³íè â îáñòàâèíàõ, à òàêîæ â îö³íêàõ ³ ïðèïóùåííÿõ êåð³âíèöòâà ìîæóòü ïðèçâåñòè äî çáèòê³â â³ä çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³ ó â³äïîâ³äíèõ ïåð³îäàõ.
(ä) 	Ñóäîâ³ ñïîðè ³ ïðåòåíç³¿. 
Ï³äïðèºìñòâî ìîæå áóòè îá’ºêòîì ð³çíîãî ðîäó ñóäîâèõ ñïîð³â ³ ïðåòåíç³é, âêëþ÷àþ÷è ðîçãëÿäè çà ñïðàâàìè ïðî îñêàðæåííÿ íîðìàòèâíèõ àêò³â, ñòîñîâíî ðåçóëüòàòó ÿêèõ ³ñíóº çíà÷íèé ñòóï³íü íåâèçíà÷åíîñò³. Êåð³âíèöòâî ïðîâîäèòü îö³íêó, ñåðåä ³íøèõ ÷èííèê³â, ñòóïåíþ éìîâ³ðíîñò³ íåñïðèÿòëèâîãî ðåçóëüòàòó ³ ìîæëèâîñò³ ðåàëüíî¿ îö³íêè ñóìè çáèòêó.
Непередбачувані події або зміни вищезазначених облікових оцінок можуть вимагати збільшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше, коли таке оціночне значення не вважалося ймовірним та/або реальна оцінка не була можливою.
	6. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
Пов’язані особи ПАТ «УКБМ» - Компанії – юридичні особи, які перебувають під спільним контролем з Підприємством, акціонери та керівництво Товариства. 

У 2016 році відсутні операції з пов’язаною особою - юридичною особою резидентом України, асоційованою компанією ТОВ «Юніком-Пром», м. Житомир, що перебуває із Підприємством під спільним контролем. Сума заборгованості ТОВ «Юніком-Пром» перед Підприємством складає 1.177 тис. грн., в тому числі: 567.464 грн. – за відпущені основні засоби та  щебеневу продукцію (період виникнення – 2014 рік), 610.004 грн. – наданий аванс постачальнику (2015 рік). Заборгованості у звітному році не погашались. На суми вказаної дебіторської заборгованості нарахований резерв в розмірі 100%.
Концентрація балансів з пов'язаними  сторонами станом на 31 грудня 2016 року та операцій за 2016 рік:
(у тисячах гривень)
Операції Підприємства з пов’язаними сторонами у 2016 році
Доходи (реалізація товарів, робіт послуг), оплата
Придбання товарів, робіт, послуг
Торгова дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за авансами виданими
Компанії під спільним контролем,
- ТОВ «Юніком-Пром» 

-
-

-
-

567
567

610
610
Акціонери, котрі мають контрольний пакет акцій 

-

-

-

-
Керівництво Підприємства та інші пов’язані фізичні особи
4,4 – реалізація щебеню, матеріалів та послуг (оплата 4,4 тис. грн.)
-
-
-

Залишки за розрахунками із пов’язаною стороною на кінець року є незабезпеченими та безпроцентними і погашаються грошовими коштами. Підприємство, станом на звітну дату не надавало і не одержувало від пов’язаних сторін жодних фінансових гарантій. Суми операцій з пов’язаними сторонами відображені у звітності відповідно до умов укладених договорів (контрактів).
Підприємство відобразило зменшення корисності дебіторської заборгованості стосовно сум заборгованості у складі загального резерву знецінення дебіторської заборгованості.       
У звітному 2016 році мали місце операції з реалізації щебеневої продукції, матеріалів,  транспортних послуг керівнику підприємства, загальний обсяг поставки склав за рік 4,4 тис. грн., відпускні ціни відповідають звичайному рівню, розрахунок проведено своєчасно та в повному обсязі. Винагороди посадовим особам Підприємства у звітному році пов’язані із відносинами трудового найму та передбачені колективним договором. 
	7. ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Доходи визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: Підприємство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією; Підприємство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію; сума доходів може бути достовірно визначена; існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені, відповідно до МСБО 18 «Дохід».

Äîõîäè Ï³äïðèºìñòâà, ðîçêðèò³ ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³, âêëþ÷àþòü:
(ó òèñÿ÷àõ ãðèâåíü)






Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèêà
2015 ð³ê
2016 ð³ê
Âèðó÷êà â³ä ðåàë³çàö³¿ âëàñíî¿ ùåáåíåâî¿ ïðîäóêö³¿
73.985
56.785
Âèðó÷êà â³ä ðåàë³çàö³¿ ïîñëóã
63.084
38.222
Âèðó÷êà â³ä ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â
26
6
Ðàçîì, ×èñòèé äîõ³ä 
137.095
95.013
Â ò.÷.: åêñïîðò
111.720
58.969
Âíóòð³øí³é ðèíîê
25.375
36.044
Äîõ³ä â³ä êóï³âë³-ïðîäàæó ³íîçåìíî¿ âàëþòè
868
191
Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ³íøèõ îáîðîòíèõ àêòèâ³â
105
32
Äîõ³ä â³ä â³äíîâëåííÿ ðàí³øå ñïèñàíèõ àêòèâ³â
2.285
-
Äîõ³ä â³ä îïåðàö³éíî¿ êóðñîâî¿ ð³çíèö³
13.625
3.602
Äîõ³ä â³ä ñïèñàííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³
72
25
Äîõ³ä â³ä áåçêîøòîâíî îòðèìàíèõ àêòèâ³â (ñòðàõîâå â³äøêîäóâàííÿ)
43
-
²íøèé îïåðàö³éíèé äîõ³ä (íåâèêîðèñòàí³ ñóìè ðåçåðâ³â)
424
1.505
Ðàçîì, ²íø³é îïåðàö³éíèé äîõîä
17.422
5.355
Ô³íàíñîâ³ äîõîäè (îòðèìàí³ % çà áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè)
9
4
²íø³ äîõîäè,  â òîìó ÷èñë³:
1.756
-
Äîõ³ä â³ä ïðîäàæó îñíîâíèõ çàñîá³â
-
-
äîõ³ä â³ä â³äíîâëåííÿ êîðèñíîñò³ àêòèâ³â
750
-
Äîõ³ä â³ä áåçîïëàòíî îäåðæàíèõ àêòèâ³â
1.006
-
Ðàçîì:
156.282
100.372
Обсяги реалізації продукції та послуг (відшкодування транспортних залізничних тарифів) за експортними контрактами (Російська Федерація, Республіка Білорусь)  склали:
Ïîêàçíèê
2015 ð³ê
2016 ð³ê
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîäóêö³¿, òîâàð³â òà ïîñëóã çà åêñïîðòíèìè êîíòðàêòàìè, â òîìó ÷èñë³:
111.720
58.969
- åêñïîðò Ðåñïóáë³êà Á³ëîðóñü, â òèñ. ãðí. (âàëþòíèé åêâ³âàëåíò - òèñ. ðóá. ÐÔ)
18.751 (51.677 òèñ.ðóá.)
38.160  (99.847 òèñ.ðóá.)

  - åêñïîðò ÐÔ, â òèñ. ãðí., (ó âàëþòíîìó åêâ³âàëåíò³ – òèñ. ðóá. ÐÔ)
92.969 (249.768 òèñ.ðóá)
20.809 (52.478 òèñ.ðóá.)

Âèòðàòè â³äîáðàæàþòüñÿ â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó îäíî÷àñíî ç³ çìåíøåííÿì àêòèâ³â àáî çá³ëüøåííÿì çîáîâ'ÿçàíü. Îáë³ê âèòðàò Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ ç äîòðèìàííÿì ïðèíöèïó íàðàõóâàííÿ é â³äïîâ³äíîñò³ äîõîä³â ³ âèòðàò. Äîõîäè é âèòðàòè â³äîáðàæàþòüñÿ â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó é ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ â ìîìåíò ¿õ âèíèêíåííÿ, íåçàëåæíî â³ä äàòè íàäõîäæåííÿ àáî ñïëàòè ãðîøîâèõ êîøò³â. Â³äîáðàæåííÿ âèòðàò Ï³äïðèºìñòâà òà ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ïî ìåòîäó êëàñèô³êàö³¿ âèòðàò çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì. ²íôîðìàö³ÿ î õàðàêòåð³ îïåðàö³éíèõ âèòðàò â ðîçð³ç³ åëåìåíò³â (âêëþ÷àþ÷è äàí³ î âèäàòêàõ íà àìîðòèçàö³þ, ìàòåð³àëüíèõ âèòðàòàõ ³ âèïëàò ïðàö³âíèêàì) ïðèâåäåíà ó ðîçä³ë³ ²² Çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè (Çâ³òó ïðî ñóêóïíèé äîõ³ä).



Âèòðàòè ÏÀÒ «ÓÊÁÌ» êëàñèô³êîâàí³ ó ñóìàõ:
(ó òèñÿ÷àõ ãðèâåíü)
Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèêà
2015 ð³ê
2016 ð³ê
Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ âëàñíî¿ ùåáåíåâî¿ ïðîäóêö³¿
53.616
48.494
Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ ïîñëóã
62.213
37.364
Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ òîâàð³â
4
1
Ðàçîì, Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã)
115.833
85.859
Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè
4.561
4.051
Âèòðàòè íà çáóò
11.352
9.182
Âèòðàòè íà êóï³âëþ-ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè
1.908
503
Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ çàïàñ³â
80
25
Áåçíàä³éí³ òà ñóìí³âí³ áîðãè
537
91
Âèòðàòè â³ä îïåðàö³éíî¿ êóðñîâî¿ ð³çíèö³
14.576
2.024
Âèçíàí³ øòðàôè (ïåí³, íåóñòîéêè)
272
303
²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè
2.351
2.329
Ðàçîì, ²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè
19.724
5.275
Ô³íàíñîâ³ âèòðàòè (âèíàãîðîäà çà äîãîâîðàìè ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó)
8.541
8.283
²íø³ âèòðàòè, â òîìó ÷èñë³:
5
41
Ñïèñàííÿ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â
5
41
Âèòðàòè (äîõ³ä) ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê
(70)
(45)
Ðàçîì:
159.946
112.646

Ô³íàíñîâèé ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «ÓÊÁÌ» ñêëàâ:
(ó òèñÿ÷àõ ãðèâåíü)

×èñòèé ô³íàíñîâèé ðåçóëüòàò
2015 ð³ê
2016 ð³ê
Ïðèáóòîê (çáèòîê)
(3.664)
(12.274)
Ñóêóïíèé äîõ³ä
(3.664)
(12.274)

Підприємством розраховано суму відстроченого податку на прибуток на 31 грудня 2016 за ставкою податку на прибуток, що діяла у 2016 році та затверджена для застосування у 2017 році – 18%. Перерахунок ВПЗ за ставками, передбаченими Податковим кодексом, що будуть діяти, коли відстрочені податкові активи та зобов’язання, як очікується, будуть використані після 2017 року, не здійснювався. 
Складові витрат із податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2016, були такими: 
	ïîòî÷íèé ïîäàòîê íà ïðèáóòîê çà çâ³òíèé 2016 ð³ê – 0 òèñ. ãðí., 

â³äñòðî÷åíèé ïîäàòîê íà ïðèáóòîê, ïîâ’ÿçàíèé ³ç âèíèêíåííÿì ³ ñòîðíóâàííÿì òèì÷àñîâèõ ð³çíèöü – (45) òèñ. ãðí. (çìåíøåííÿ â³äñòðî÷åíèõ ïîäàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü, äîõ³ä ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê).
Природа тимчасових різниць є такою: основні засоби та нематеріальні активи – різниці в методах нарахування зносу і амортизації та методах оцінки строку корисного використання, що залишився, різниці в принципах капіталізації; запаси - різниці в методах оцінки запасів і періодах визнання; отримані аванси, передоплати і відстрочені витрати, виплати працівникам, торгова та інша кредиторська заборгованість, резерви, податки до сплати, крім податку на прибуток – різниці в періодах визнання; торгова та інша дебіторська заборгованість, інші оборотні фінансові активи та інші поточні зобов’язання – різниці у принципах оцінки та визнання.
8. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи
Станом на 31.12.2016 до складу нематеріальних активів включається придбане у 2016 році програмне забезпечення «1С Підприємство. 8.3: Управління виробничим підприємством, редакція 1.3» вартістю 490 тис. грн. Збільшення вартості об’єкта за звітний рік – 119 тис. грн. Нарахована амортизація за рік – 16 тис. грн., строк корисного використання – 10 років.
Основні засоби, незавершені капітальні інвестиції
Незавершені капітальні інвестиції – об’єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва визнаються Підприємством як окремі елементи основних засобів, але, зважаючи на особливості затвердженої форми звіту про фінансовий стан, вартість об’єктів незавершеного будівництва у балансі відображена у окремій статті у складі Розділу 1 «Необоротні активи».
На 31.12.2016 р. вартість незавершеного будівництва (основних засобів не готових для використання) складає 3.193 тис. грн., що включає капіталізовані витрати.
Капіталізовані витрати Підприємства представлені:
(у тисячах гривень)
Найменування показника
за 2015 рік
на 01.01.2016
за 2016 рік
на 31.12.2016
Капітальне будівництво
622
710
140
710
Придбання (виготовлення) основних засобів
308
133
1.415
1.426
Поліпшення ОЗ
1.042
183
3.310
1.057
Придбання (створення) нематеріальних активів
100
-
119
-
Разом:
2.072
1.026
4.984
3.193

У складі незакінченого будівництва обліковуються капітальні витрати на газифікацію підприємства – 710 тис. грн. У складі не введеного в експлуатацію обладнання, що перебуває на етапі доведення до стану придатного для експлуатації, - дробарки конусні 3 шт. (1.424 тис. грн.), котел 2-х контурний газовий та насос водяний системи опалювання (3 тис. грн.). У складі незавершених поліпшень ОЗ – витрати на капітальний ремонт та модернізацію обладнання в загальній сумі 1.057 тис. грн.
Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних необоротних активів на кожну звітну дату (за зовнішніми і внутрішніми факторами).  У разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). 
У 2016 році Підприємством не виявлено ознак знецінення об’єктів основних засобів, в тому числі об’єктів на стадії будівництва (не готових до експлуатації).
Необоротні активи відображені у фінансовій звітності за історичною собівартістю, що визначена як різниця між первісною вартістю та накопиченим зносом.
Амортизація нарахована прямолінійним методом виходячи зі встановленого строку корисного використання об’єктів. У 2016 році встановлені строки корисного використання об’єктів основних засобів Підприємством не змінювались. Накопичена амортизація становить 66,4% первісної вартості основних засобів.
Станом на 31 грудня 2016 року основні засоби Товариства були представлені 
наступним чином:

Ïîêàçíèê
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар
Всього
Первісна вартість станом на початок звітного року
27.124
46.209
7.889
307
81.529
Придбано основних засобів та капітальні поліпшення
140
2.008
541
9
2.698
Вибуло
-
(66)
(22)
(25)
(113)
Перекласифікація об’єктів за видами ОЗ

(-5)
-
5
-
Первісна вартість станом на кінець звітного періоду
27.264
48.146
8.408
296
84.114
Накопичена амортизація станом на початок звітного року
21.535
21.853
6.767
205
50.360
Амортизаційні нарахування за звітний період
771
4.388
371
48
5.578
Вибуло
-
(44)
(19)
(10)
(73)
Амортизація станом на кінець звітного періоду
22.306
26.197
7.119
243
55.865
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду
4.958
21.949
8.408
53
28.249

Станом на 31 грудня 2016 року основні засоби, призначені до продажу, відсутні.
Основні засоби, що належать Підприємству на праві власності відображені у фінансовій звітності за переоціненою балансовою вартістю, що визначена відповідно до МСФЗ, переоцінка відображена у Фінансовій звітності станом на 01.01.2013.
Ознаки знецінення основних засобів станом на 31.12.2016 відсутні, тому збитки від знецінення, втрати від зменшення корисності, уцінки/переоцінки у звітному періоді відсутні.
За балансом Товариства станом на 31.12.2016 наявні основні засоби, одержані у 2013 році за договорами фінансової оренди (лізингу), - спеціальне обладнання (автоматизована лінія по випуску і переробці кубовидного щебеню)  первісною вартістю 23.595 тис. грн., балансова вартість на 31.12.16 – 18.527 тис. грн. Оренда класифікується як фінансова оренда, так як за умовами оренди передаються всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає  критеріям визнання за МСБО 17 «Оренда». Основні засоби, одержані в лізинг, є гарантією виконання лізингових зобов’язань. 
Заборгованість по договорам лізингу відображена у Звіті про фінансовий стан у складі довгострокових зобов’язань – 2.029 тис. грн. та у статті «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» - 3.977 тис. грн. Прострочена заборгованість складає 3.571 тис. грн. Умовні зобов’язання під збільшення  заборгованості за предмет лізингу внаслідок зміни курсу долара США не створені. Втрати від курсових різниць відображаються в обліку по факту сплати заборгованості (за курсом на день сплати) та належних рахунків лізингодавця із зазначенням суми коригування лізингових платежів через зміну валютного курсу. Сума нарахованих та сплачених відсотків (змінної частини винагороди лізингодавця) по вказаним договорам за 2016 рік складає 8.283 тис. грн.
Основні засоби належать Підприємству на правах власності (крім об’єктів, отриманих на умовах фінансового лізингу у тимчасове володіння і користування, право власності належить лізингодавцю). 
Станом на 31.12.2016 по Підприємству наявні основні засоби, щодо яких існую обмеження права власності: передані під заставу об’єкти рухомого майна згідно додаткових угод №3 від 27.10.2015 до договорів фінансового лізингу №№691-FL, 692-FL, 693-FL, 804-FL від 20.02.2013, а саме : екскаватор гусеничний марки ЕС 360 BLC VOLVO, самоскид марки БілАЗ 7522, навантажувач фронтальний марки L180F VOLVO; заставо одержувач ТОВ «ОТП Лізинг» м. Київ (лізингодавець). Первісна вартість переданих у заставу ОЗ складає 3.855.869 грн., балансова вартість на 31.12.2016 – 1.222.822 грн. 
Вибуття основних засобів Підприємства у 2016 році пов’язане з визнанням окремих об’єктів машин та обладнання, такими, що на підставі внутрішніх індикаторів знецінення, непридатні до подальшої експлуатації. Металобрухт, отриманий при розбиранні і демонтажу основних засобів, що ліквідовані, оприбуткований з визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів.
Підприємство орендує наступні земельні ділянки державної власності несільськогосподарського призначення: 
- в кількості 12,2232 га на території Білківської сільської ради Коростенського району Житомирської області, орендодавець Коростенська районна державна адміністрація, договір оренди земельної ділянки від 01.10.2007, укладений на 30 років; 
- 133,9568 га на території Бондарівської сільської ради Коростенського району Житомирської області, орендодавець – Коростенська РДА, договір оренди земельної ділянки від 01.10.2007, укладений строком  на 30 років;
- 54,0209 га на території Бондарівської сільської ради Коростенського району Житомирської області, орендодавець ГУ Держземагентства у Житомирській області, договір оренди землі №69/13 від 30.12.2013, укладений строком на 6 років.
Вказана оренда земельних ділянок класифікується у відповідності до МСФЗ 17 «Оренда», як операційна. Власної (викупленої) земельної ділянки Підприємство не має.

Довгострокові фінансові інвестиції
Ñòàíîì íà 01.01.2016 îáë³êîâóâàëèñü ô³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³¿, ùî óòðèìóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì äî ¿õ ïîãàøåííÿ, çà ñïðàâåäëèâîþ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ 28 òèñ. ãðí. Äî ¿õ ñêëàäó â³äíîñèëèñü äîâãîñòðîêîâ³ îáë³ãàö³¿ âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè, âèïóùåí³ Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè òà îäåðæàí³ Ï³äïðèºìñòâîì â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ ñóì ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ùî ï³äëÿãàâ â³äøêîäóâàííþ ç áþäæåòó.  Ô³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³¿ óòðèìóâàëèñü Ï³äïðèºìñòâîì äî ïîãàøåííÿ òà îö³íþâàëèñü çà ïåðâ³ñíîþ íîì³íàëüíîþ âàðò³ñòþ. Ïðîòÿãîì çâ³òíîãî 2016 ðîêó îáë³ãàö³¿ ïîâí³ñòþ ïîãàøåí³.
Інші необоротні активи
Об’єкти інвестиційної нерухомості, довгострокові біологічні активи, довгострокова дебіторська заборгованість, яка не буде повернута у найближчі 12 місяців, та інші необоротні активи у Підприємства станом на 31.12.2016 відсутні.
	9. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси

Запаси Товариства були представлені наступним чином:
Запаси
01.01.2016
31.12.2016
Сировина і матеріали
622
885
Паливо
339
779
Запасні частини
1.313
1.655
Малоцінні та швидкозношувані предмети
286
401
Незавершене виробництво
-
-
Готова продукція
7.922
2.854
Товари
-
-
Всього
10.482
6.574

Запаси оцінені за собівартістю, що є найменшою оцінкою у порівнянні до оцінки за чистою вартістю реалізації. Собівартість розраховується з використанням методів середньозваженої собівартості. 
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Станом на звітну дату справедлива вартість фінансової дебіторської заборгованості Підприємства, у суттєвих сумах, відповідає її балансовій вартості.
Äî ñêëàäó äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà â³äîáðàæåíà â áàëàíñ³ â³äíîñèòüñÿ:
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü
01.01.2016
31.12.2016
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà ïðîäóêö³þ, òîâàðè, ðîáîòè, ïîñëóãè
11.976
3.421
  Ïåðâ³ñíà âàðò³ñòü
13.277
4.762
  Ðåçåðâ çíåö³íåííÿ
(1.301)
(1.341)
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà ðîçðàõóíêàìè:


 Çà âèäàíèìè àâàíñàìè
780
1.501
   Ïåðâ³ñíà âàðò³ñòü
1.784
2.206
   Ðåçåðâ çíåö³íåííÿ
(1.004)
(705)
 Ç áþäæåòîì, â òîìó ÷èñë³: 
5.023
3.560
  Ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê
3.549
635
  ÏÄÂ äî â³äøêîäóâàííÿ  ç áþäæåòó
1.466
1.022
  Ïëàòà çà íàäðà
-
1.870
  Ïåðåäïëàòà çà ³íøèìè ïîäàòêàìè
8
33
²íøà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü
33
2.165
  Ïåðâ³ñíà âàðò³ñòü
33
2.165
  Ðåçåðâ çíåö³íåííÿ
(-)
(-)
Âñüîãî
17.823
10.647
Резерви знецінення нараховані за методом класифікації дебіторської заборгованості із застосуванням коефіцієнта знецінення за строками непогашення. Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою. За строками непогашення дебіторська заборгованість на 31.12.2016 розподілена наступним чином (за вирахуванням резерву знецінення):
Вид заборгованості
Поточна (за умовами договору), виникла в 12.2016
до 90 днів
від 90 – до 180 днів
від 180 – до 365 днів
Торгова заборгованість за продукцію і послуги
2.827
470
-
124
Аванси видані
779
106
1
1.392
Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом
-
2.044
869
647 (в т.ч. 635 - більше 1 року)
Інші поточна дебіторська заборгованість
13
12
2140
-
На 31 грудня 2015 і 2016 рр. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності Підприємства. У складі дебіторської заборгованості по розрахункам з бюджетом передплата в сумі 635 тис. грн. з податку на прибуток виникла у попередніх роках, у звітному 2016 році передплата з податку на прибуток зменшилась на 2.914 тис. грн. внаслідок повернення коштів з бюджету на рахунок платника (1.789 тис. грн.) та зарахування в оплату інших податків і зборів, в т.ч. податку на надра (1.125 тис. грн.).
Ó 2016 ð. âèòðàòè íà ôîðìóâàííÿ ðåçåðâó ó ñóì³ 91 òèñ. ãðí. áóëè âèçíàí³ ó ñêëàä³ ³íøèõ îïåðàö³éíèõ âèòðàò (ðåçåðâó çà òîðãîâîþ äåá³òîðñüêîþ çàáîðãîâàí³ñòþ); çà ðàõóíîê ðåçåðâó ñïèñàíà áåçíàä³éíà çàáîðãîâàí³ñòü â ñóì³ 130 òèñ. ãðí., ñòîðíîâàíà íåâèêîðèñòàíà ñóìà ðåçåðâó â çâ³òíîìó ðîö³ – 220 òèñ. ãðí. (ðåçåðâó çà àâàíñàìè âèäàíèìè).
Дебіторська заборгованість, в розрізі вітчизняних та іноземних контрагентів, розподілена наступним чином: 

Ïîêàçíèêè
01.01.2016
31.12.2016
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïîêóïö³â òà çàìîâíèê³â çà ïðîäóêö³þ ³ ïîñëóãè, çà ïåðâ³ñíîþ âàðò³ñòþ,  â òîìó ÷èñë³:
13.277
4.762
 - ³íîçåìíèõ ïîêóïö³â (çà åêñïîðòíèìè êîíòðàêòàìè)
12.013
2.218
   - â ³íîçåìí³é âàëþò³, ðóáë³ ÐÔ
36.478.738
4.916.587
- â³ò÷èçíÿíèõ ïîêóïö³â
1.264
2.544
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà àâàíñàìè, âèäàíèìè ïîñòà÷àëüíèêàì, çà ïåðâ³ñíîþ âàðò³ñòþ,  â òîìó ÷èñë³:
1.784
2.207
- ³íîçåìíèì ïîñòà÷àëüíèêàì
171
-
  - åêâ³âàëåíò â ³íîçåìí³é âàëþò³
6.646 EUR
-
- â³ò÷èçíÿíèì ïîñòà÷àëüíèêàì
1.613
2.207

Дебіторська заборгованість іноземного покупця ТОВ «Альянс Граніт», Республіка Білорусь складає 613 тис. грн. (1.358.913 руб. РФ), є поточною, виникла в грудні місяці 2016 року, договором №06/02 від 06.02.15 передбачається відстрочення платежу строком на 80 днів; заборгованість погашена на протязі січня-лютого місяців 2017 року.  
Заборгованість іноземного покупця ТОВ «Компанія «ІСМ», РФ – 1.605 тис. грн. (3.557.674 руб. РФ), виникла у листопаді-грудні місяцях 2016 року, станом на 31.12.2016 є поточною за умовами контракту №10/02 від 10.02.16, повністю погашена покупцем 10.01.2017р. Заборгованості іноземних покупців відображені в балансі Підприємства за вирахуванням резерву знецінення в розмірі 1%. 
Аванси іноземним постачальникам на 31.12.2016 відсутні. 
До складу іншої дебіторської заборгованості відноситься поточна заборгованість компанії ТОВ «Бетон-Центр» Вінницька обл. за наданою безвідсотковою позикою в сумі 2.140 тис. грн., строк повернення передбачений умовами договору №1 від 15.07.16 – до 15.06.2017 року.  
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти Підприємства не прострочені та не знецінені.
Ãðîøîâ³ êîøòè Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîì íà 31.12.2016 ïðåäñòàâëåí³:

Ãðîø³ òà ¿õ åêâ³âàëåíòè
01.01.2016
31.12.2016
Ãîò³âêà â êàñ³
1
1
Ïîòî÷íèé ðàõóíîê â áàíêó, â òîìó ÷èñë³:
903
769
  Â íàö³îíàëüí³é âàëþò³
900
542
  Â ³íîçåìí³é âàëþò³
3
227
    Åêâ³âàëåíò ó âàëþò³
8.507 ðóá. ÐÔ
503.313 ðóá. ÐÔ
²íø³ ðàõóíêè â áàíêó
-
-
Ãðîøîâ³ êîøòè â äîðîç³, â ³íîçåìí³é âàëþò³ (íà á³ðæ³, äëÿ ïðîäàæó âàëþòè)
-
377
     Åêâ³âàëåíò ó âàëþò³
-
835.537 ðóá. ÐÔ
Âñüîãî
904
1.147

Ãðîøîâ³ êîøòè, êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè îáìåæåíî, íà Ï³äïðèºìñòâ³ â³äñóòí³.
²íôîðìàö³ÿ ïðî íàäõîäæåííÿ òà âèòðà÷àííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³äîáðàæåíà ó Çâ³ò³ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â. 
Інші оборотні активи 
Станом на 31.12.2016 року складають 147 тис. грн., (на початок року - 114 тис. грн.), до яких включено попередньо враховані суми податкових зобов’язань з ПДВ та тимчасово не враховані суми податкового кредиту з ПДВ у розрахунках з бюджетом.
Витрати майбутніх періодів  - 0 тис. грн.
На звітну дату відсутні, оскільки за вимогами МСФЗ визнані витратами.
	10. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Власний капітал Підприємства складається зі статутного капіталу (акціонерний капітал), капіталу у дооцінках, додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку.
Акціонерний (статутний) капітал 
На 31 грудня 2016 р. затверджений (заявлений) і повністю сплачений статутний капітал становить 3.603.694 грн. та розподілений на 14.414.776 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Балансова вартість статутного капіталу не відрізняється від розміру статутного капіталу, оцінюваного за номінальною вартістю, і складає 3.604 тис. грн. (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 02/06/1/10 від 30.04.2010 видане НК ЦПФР).
Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області. Публічне акціонерне товариство “Ушицький комбінат будівельних матеріалів” засновано відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області №59-ВАТ від “25” червня 1999 року шляхом перетворення державного підприємства “Ушицький комбінат будівельних матеріалів” у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України “Про приватизацію державного майна” від 19.02.1997р. №89/97-ВР, наказів Фонду державного майна України від 26.01.1999р. №3140 «Про затвердження Переліку об’єктів груп Б, В, Г та А, які підлягають приватизації шляхом продажу акцій акціонерних товариств в 1999 році» та від 02.03.1999 №382 “Про організацію робіт з підготовки об’єктів груп А (акціонування), Б, В, Г до продажу в 1999 році». Статутний капітал Товариства формувався в процесі приватизації державного підприємства як вартість цілісного майнового комплексу на підставі акту оцінки. 

Станом на 31 грудня 2016 року найбільшою часткою акцій ПАТ „Ушицький комбінат будівельних матеріалів” володіють компанії - нерезиденти України: Рем Юніверсал Лімітед (RAM UNIVERSAL LIMITED), Віргінські о-ви (Брит.) – 7.060.068 акцій або 48,978%;  Гледвін Індастріал Лімітед, Віргінські о-ви (Брит.) – 7.351.536 акцій або 51%.
Склад акціонерів Товариства на 31.12.2016 за даними зведеного реєстру: 
	Власники – фізичні особи – 63 особи – 3.122 шт.акцій, що складає 0,0217% статутного капіталу ПАТ,

Власники – юридичні особи – 3 особи – 14.411.654 шт.акцій, що складає 99,9783% статутного капіталу ПАТ.
Випуск акцій обслуговує депозитарій ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711, код МДО 100024, місцезнаходження: 04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8).
Капітал у дооцінках
Дооцінка основних засобів до справедливої вартості станом на 31.10.2012 (відображена у річній фінансовій звітності на 31.12.2012) – 9.780 тис. грн. У 2013 - 2015 роках Капітал у дооцінках зменшено на 259 тис. грн. внаслідок рекласифікації дооцінки вибувших основних засобів до статті «Нерозподілений прибуток», у звітному 2016 році – зменшено ще на 3 тис. грн. Залишок Капіталу у дооцінках на звітну дату складає 9.553 тис. грн.
Інший додатковий капітал 
Створений за рішенням акціонерів Фонд відтворення необоротних активів – 8.442 тис. грн. (створений у попередніх звітних періодах).
Резервний капітал 
На 31.12.2016 складає 656 тис. грн.
Нараховувався відповідно до Статуту Підприємства та рішень Загальних зборів акціонерів у попередніх періодах.
У 2016 році відрахування до резервного капіталу не здійснювались. Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1 від 27.04.2015 року) перенесено питання щодо розподілу прибутку за 2012-2014 роки на наступні загальні збори; у звітному 2016 році збори акціонерів не проводились. Рішення щодо розподілу прибутку за 2012 -2016 роки  включено у повістку денну загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких заплановано на 30.03.2017р.
Використання коштів резервного фонду не відбувалось.
Нерозподілений прибуток
На 31.12.2016 року складає 6.689 тис. грн., який сформований:
	за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років в сумі 18.960 тис. грн. ( в тому числі: прибутку на 31.12.2015 – 18.017 тис. грн., збільшеного на суму помилки 2015 року – 943 тис. грн.);

зменшений на суму збитку отриманого Підприємством у звітному 2016 році  (12.274) тис. грн.;
декласифікації зі статті «Капітал у дооцінках» суми дооцінки вибувших у звітному періоді основних засобів 3 тис. грн.
Акціонерами Товариства рішення щодо розподілу прибутку, отриманого  за результатами 2012 - 2014 років, не прийнято (перенесено розгляд питання щодо розподілу прибутку за 2012-2014 роки на наступні загальні збори, - питання 6 порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКБМ», протокол №1 від 27.04.2015р.). Відповідно, дивіденди у 2016 році не нараховувались та не виплачувались.
Отримання збитків від діяльності за два останніх роки - 2016 та 2015, пояснюється складним внутрішньо-економічним станом в державі та вкрай складними зовнішньо-політичними чинниками. Через погіршення відносин між Україною та Росією, Підприємство частково (більшість покупців) втратило основний ринок збуту власної щебеневої продукції – постановою Кабінету міністрів Російської Федерації введено ліцензування імпорту щебеню із країн, що не входять до Євразійської економічної спілки. Втрата ринку збуту призвела до скорочення обсягів виробництва та реалізації продукції, скорочення чисельності працюючих. До того ж, через знецінення національної валюти, зросли ціни на основні виробничі ресурси: енергоносії, запасні частини, послуги та матеріали; через проведення податкових реформ та внесення змін до податкового законодавства, зросли податки та збори до бюджету. Через значне зростання курсу долара США, Підприємство зазнало додаткові втрати за договорами фінансового лізингу.  Все це, окремо та в цілому, й призвело до отримання збитків від діяльності по результатам 2016 року.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Підприємство не хеджує свої зобов’язання в іноземній валюті та ризики зміни відсоткової ставки. Станом на звітну дату справедлива вартість зобов’язань у суттєвих аспектах відповідає їх балансовій вартості.
Довгострокові зобов’язання 
Відстрочені податкові зобов’язання
У складі довгострокових зобов’язань Підприємства на початок року було відображено відстрочений податок на прибуток – 45 тис. грн. (за діючою ставкою у 2016-2017 роках - 18%). Оцінка відстрочених податкових зобов'язань (ВПЗ) відображає податкові наслідки намірів Підприємства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань. На 31.12.2016 оцінка відстрочених податкових зобов’язань дорівнює 1.026 тис. грн., відстрочених податкових активів – 1.029 тис. грн. Згорнуте сальдо – актив -  між відстроченими податковим и активами та зобов’язання дорівнює 3 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню.
Підприємство не відображає (не визнає) розрахований відстрочений податковий актив – 3 тис. грн. - у звітності, так як дуже низько оцінює імовірність отримання оподатковуваного  прибутку у найближчі фінансові періоди.
Основні компоненти відшкодування витрат з податку на прибуток на звітні дати, представлені таким чином:
Â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêîâ³ àêòèâè òà çîáîâ'ÿçàííÿ
01.01. 2016
31.12.2016
Â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêîâ³ àêòèâè, â òîìó ÷èñë³:
909
1.029
ÂÏÀ, íàðàõîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ âèïëàò â³äïóñòîê ïðàö³âíèêàì
-
-
ÂÏÀ,  íàðàõîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ ðåêóëüòèâàö³¿ êàð'ºðó
494
661
ÂÏÀ,  íàðàõîâàí³ íà ð³çíèöþ ó âàðòîñò³ çàïàñ³â
-
-
ÂÏÀ, íàðàõîâàí³ íà ð³çíèöþ ó âàðòîñò³ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³
415
368
Â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, â òîìó ÷èñë³:
954
1.026
ÂÏÇ, íàðàõîâàí³ íà âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â
954
1.004
ÂÏÇ, íàðàõîâàí³ íà âàðò³ñòü íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â
-
22
Ðàçîì ÂÏÀ òà ÂÏÇ çãîðíóòî, ÂÏÀ íà 31.12.2016
45
3
Сума зменшення Відстрочених податкових зобов’язань за 2016 рік склала, відповідно, 45 тис. грн., що є складовою доходу з податку на прибуток у Звіті про фінансові результати. 
Забезпечення
Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ïîëîæåíü îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè, âèìîã íàö³îíàëüíèõ Ï(Ñ)ÁÎ òà ÌÑÔÇ, Ï³äïðèºìñòâîì âèçíàíî ðåçåðâè íà 31.12.2016:
Çàáåçïå÷åííÿ
01.01.2016
31.12.2016
Äîâãîñòðîêîâ³ çàáåçïå÷åííÿ – ðåçåðâ íà ðåêóëüòèâàö³þ çåìåëü òà êàð’ºðó
2.743
3.674
 Íàðàõîâàíî (ñòâîðåíî) ó çâ³òíîìó ïåð³îä³
                                 931
Âèêîðèñòàíî ó çâ³òíîìó ïåð³îä³
                                  -
Ïîòî÷í³ çàáåçïå÷åííÿ – ðåçåðâ íà âèïëàòó â³äïóñòîê ïðàö³âíèêàì
2.169
1.008
  Íàðàõîâàíî (ñòâîðåíî) ó çâ³òíîìó ïåð³îä³

              1.704
  Âèêîðèñòàíî ó çâ³òíîìó ïåð³îä³

            (1.580)
 Ñòîðíîâàíî íåâèêîðèñòàíó ñóìó ó çâ³òíîìó ðîö³

            (1.285)

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків. Підприємство визнало поточні зобов'язання (юридичні/конструктивні), що виникли в результаті минулих подій, для погашення яких, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому здійснено достовірну оцінку зобов'язань.
Зобов’язання Підприємства щодо оплат відпусток працівникам, які не були використані в поточному періоді, визнаються під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні компенсації за відпустки. Сума резерву на 31.12.2016 складає 1.008 тис. грн.
З метою рівномірного розподілу витрат на рекультивацію земель, використаних для видобутку граніту Товариством створено резерв для забезпечення відновлення земельних ділянок (резерв на горнотехнічну рекультивацію кар’єру). Суму забезпечення відновлення порушених земель після промислової розробки кар’єру з добування будівельного каменю на родовищі кристалічних порід «Боброва гора» нараховано виходячи із оціночної вартості витрат на рекультивацію, фактичних обсягів добутку граніту та балансових запасів корисних копалин, затверджених ДКЗ. Сума резерву на 31.12.2016 складає 3.674 тис. грн.
Зобов’язання за фінансової орендою
У 2013 році Підприємством укладено наступні договори фінансової оренди (лізингу), лізингодавець ТОВ «ОТП Лізинг» м. Київ.
Договір фінансового лізингу
Вартість предмету лізингу, грн.
Дата останнього лізингового платежу
№691-FL від 20.02.13
15.195.559,68
25.08.2018
№692-FL від 20.02.13
3.845.280,00
25.02.2018
№693-FL від 20.02.13
2.335.680,00
25.09.2018
№804-FL від 10.04.13
1.767.195,00
25.10.2018

Детальніше про предмет лізингу викладено у розділі «Основні засоби» даних Приміток. Згідно пп. 6.7 вказаних договорів фінансового лізингу, в зв'язку із залученням лізингодавцем кредитних коштів у доларах США для придбання предмету лізингу, лізингоодержувач зобов’язаний коригувати винагороду на суму курсової різниці та втрат, що виникли за відповідним поточним лізинговим платежем. Внаслідок цього сума винагороди, що сплачена Підприємством у 2015 році (8.541 тис. грн.), 2016 (8.283 тис. грн.) на користь лізингодавця, зросла майже вдвічі (у порівнянні до рівня 2014 року – 4.468 тис. грн.). Станом на 31.12.2016 Підприємство має прострочену заборгованість за  договорами фінансового лізингу в загальній сумі 3.571 тис. грн. На теперішній час триває процес узгодження умов розстрочення заборгованості (пролонгації) та затвердження нових графіків погашення за договорами фінансового лізингу.
Загальна балансова сума заборгованості на 31.12.2016 за вказаними договорами складає 9.577 тис. грн., в тому числі Підприємством визнано:


Зобов’язання за фінансовою орендою
01.01.2016
31.12.2016
Довгострокові зобов’язання (до погашення на 2018 рік)
5.279
2.029
Поточна частина довгострокових зобов’язань (до погашення за графіком на 2017 рік)
2.937
3.977
Прострочена заборгованість за 2016 рік 
-
3.571
Разом, зобов’язання за фінансовою орендою
8.216
9.577

Зазначена балансова сума заборгованості не враховує фінансових санкцій (пені за прострочення строків оплати, штрафів за порушення умов договорів), втрат від підвищення курсу долара США, які  імовірно будуть нараховані лізингодавцем по мірі погашення заборгованості.
Короткострокові зобов’язання
Ïîòî÷í³ çîáîâ’ÿçàííÿ ÏÀÒ «Óøèöüêèé êîìá³íàò áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â» ïðåäñòàâëåí³:

Ïîòî÷í³ çîáîâ’ÿçàííÿ
01.01.2016
31.12.2016
Çà òîâàðè, ðîáîòè, ïîñëóãè
4.653
9.017
Çà ðîçðàõóíêàìè ç áþäæåòîì, â òîìó ÷èñë³:
151
124
 Ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê
-
-
ÏÄÔÎ
26
31
Ïëàòà çà íàäðà
18
-
Ïëàòà çà çåìëþ
74
66
²íø³ ïîäàòêè ³ çáîðè
33
27
Çà ðîçðàõóíêàìè ç³ ñòðàõóâàííÿ
293
25
Çà ðîçðàõóíêàìè ç îïëàòè ïðàö³
545
553
Çà îäåðæàíèìè àâàíñàìè
659
656
²íø³ ïîòî÷í³ çîáîâ’ÿçàííÿ
1.210
419
Ðàçîì
7.511
10.794

Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà òîâàðè, ðîáîòè, ïîñëóãè – 9.017 òèñ. ãðí., â òîìó ÷èñë³ ïåðåä ³íîçåìíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè – 0 òèñ. ãðí.;
ç îäåðæàíèõ àâàíñ³â - 656 òèñ. ãðí., â òîìó ÷èñë³ àâàíñè ³íîçåìíèõ ïîêóïö³â – íà çâ³òíó äàòó â³äñóòí³.
Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по соціальному страхуванню на дату балансу відсутня. Заборгованість по розрахункам з бюджетом, що обліковується на 31.12.2016 року, оплачена протягом січня-лютого місяців 2017 року своєчасно та в повному обсязі. Заборгованість з оплати праці, пов’язана з несвоєчасною виплатою - відсутня, залишок за розрахунками з оплати праці, представлений у фінансовій звітності за 2016 рік – поточна заборгованість за другу половину грудня місяця 2016 року.
Заробітна плата нараховується відповідно до чинного законодавства України, на підставі належним чином оформлених внутрішніх документів Підприємства: Колективного договору (затвердженого загальними зборами трудового колективу 02.09.2011, протокол №1, повідомна реєстрація за № 22 від 21.05.2012 проведена Управлінням праці та соціального захисту населення Коростенської райдержадміністрації), затверджених штатних розкладів, табелів обліку робочого часу, наказів керівника про нарахування інших заохочувальних та компенсаційних виплат. 
Протягом 2016 року заробітна плата не завжди виплачувалась двічі на місяць в зв’язку з відсутністю достатньої суми коштів на певну дату; прострочення виплати заробітної плати більше місяця відсутні.
Підприємством у періоді, що підлягає перевірці, визнано доходом прострочену кредиторську заборгованість в сумі 25 тис. грн.
12. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання  сегментів надається в розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт. 
(у тисячах гривень)
Показник
Україна
Експорт
Разом

2015р.
2016р.
2015р.
2016р.
2015р.
2016р.
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)
25.375
36.044
111.720
58.969
137.095
95.013
Собівартість реалізованої продукції
22.622
35.026
93.211
50.833
115.833
85.859
Валовий прибуток
2.753
1.018
18.509
8.136
21.262
9.154
Витрати на збут
(1.470)
(1.022)
(9.882)
(8.160)
(11.352)
(9.182)
Торгова дебіторська заборгованість
1.264
2.544
12.013
2.218
13.277
4.762
Аванси одержані
659
656
-
-
659
656

До сегментних доходів відносяться  доходи  від реалізації продукції, до сегментних витрат — собівартість реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання включають аванси, одержані від покупців продукції. Інші активи, зобов'язання, доходи і витрати, а також податок на прибуток контролюються Товариством в цілому.
13. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 	
Операційне середовище
Протягом останніх місяців економіки багатьох країн відчули нестабільність на ринках. Значний спад попиту на продукцію вплинув на зупинку виробництва деяких підприємств. Внаслідок ситуації, яка склалася в Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів українським Урядом, на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і як наслідок, існує ймовірність тою, що активи Підприємства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності. 
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вилив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення. Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Підприємство ще досі знаходиться під виливом нестабільності, вказаної вище. 
Національна валюта - українська гривня знецінилася у порівнянні з основними світовими валютами. 
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Підприємства. Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Підприємства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Підприємства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства  в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.
	Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. Alpha
У 2016 році комплексна документальна перевірка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства  органами Державної фіскальної служби по Підприємству не проводилась. 
В листопаді-грудні місяцях 2014 року органами Коростенської ОДПІ ГУ Міністерства доходів і зборів України у Житомирській області проведено планову виїзну документальну перевірку ПАТ «УКБМ» з питань дотримання  вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2013р. За результатами перевірки органом податкової служби складено Акт № 1799/22-01/00110177 від 26.12.2014р., донараховано податку на додану вартість в сумі 17 тис. грн., податку на прибуток в сумі 230 тис. грн., плату за користування надрами в сумі 2.810 тис. грн. Підприємство не погодилась із висновками акту перевірки щодо донарахування плати за надра, звернулося 28.01.2015 до адміністративного суду з позовом про скасування  податкового повідомлення-рішення Коростенської ОДПІ від 20.01.2015.  Постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 10.03.2015 позов Підприємства задоволено повністю. Таке рішення у справі №806/416/15 залишено без змін Ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду 05.05.2015, ухвалою Вищого адміністративного суду України 18.05.2016. 

	Юридичні питання
В процесі звичайної діяльності Товариство залучене в судові розгляди: 
- справа №806/416/15 за позовом ПАТ «УКБМ» про визнання не чинним податкового повідомлення-рішення Коростенської ОДПІ. Рішення судів 1-ї інстанції (Житомирський окружний адміністративний суд), 2-ї (Житомирський апеляційний адміністративний суд), 3-ї (Вищий адміністративний суд України) прийняті на користь підприємства; Податковим органом заява про перегляд справи  до Верховного суду України не подавалась, Ухвала Вищого адміністративного суду України набрала законної сили.  
У ходi своєї дiяльностi Товариство втягується і в інші судовi процеси (на несуттєві суми, щодо стягнення дебіторської заборгованості). На думку керiвництва Товариства, результат цих процесiв не зробить iстотного впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi ПАТ "УКБМ".
У звітному 2016 році Підприємством сплачені фінансові санкції в загальній сумі 303 тис. грн., в тому числі: 4 тис. грн. – штраф за перевищення договірної величини потужності споживання електроенергії, 139 тис. грн. – штрафні санкції та пеня за податковими повідомленнями-рішеннями Коростенської ОДПІ ( в т.ч. 81 тис. грн. – пеня за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД).; 160 тис. грн. -  пеня за порушення строків розрахунків за договорами фінансового лізингу, на користь лізингодавця ТОВ «ОТП Лізинг».
14. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
Основні фінансові інструменти Підприємства включають процентні зобов’язання (по фінансовій оренді), грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Підприємство має різні інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, які виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Підприємства не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.  Товариству властиві кредитний ризик, а також ризик ліквідності і ринковий ризик. Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України, і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Підприємства. Вище керівництво контролює процес управління цими ризиками, а діяльність ПАТ «УКБМ», пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. Управління ризиками Підприємство здійснює у рамках комплексної системи управління. Вона спрямована на виявлення, прогнозування, оцінку і зведення до мінімуму потенційно несприятливих подій, які можуть негативно відбитися на досягненні цілей компанії. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче. Ринковий ризик — це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Підприємству не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки воно зазвичай не позичає кошти за «плаваючими» ставками. Але Підприємству притаманні інші цінові ризики: зниження ринкових цін на будівельні матеріали (у тому числі – на щебінь) внаслідок скорочення ринків збуту в Україні; падіння як національної валюти так і курсу рубля РФ (і відповідно – цін на продукцію Підприємства) і скорочення ринків збуту (тимчасова втрата ринку в Російській Федерації); зростання цін на енергоносії, сировину і матеріали; зростання платежів  за договорами фінансової лізингу через збільшення відсоткової ставки та курсу долара США. Валютний ризик — це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Товариства (коли торгова кредиторська і дебіторська заборгованість  деноміновані в іноземних валютах) і фінансової діяльності (коли процентні позики Підприємства деноміновані в іноземних валютах).
Ризик ліквідності Підприємство здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в коротко-і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечуються за рахунок грошових коштів від операційної діяльності та позики акціонера.
Кредитний ризик — це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Підприємству властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговельною дебіторською заборгованістю) і від фінансової діяльності, включаючи операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти.
Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до істотної концентрації кредитного ризику Підприємства, складаються в основному із коштів у банку, торгової та іншої дебіторської заборгованості. Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Підприємства регулярно переглядає структуру капіталу ПАТ «УКБМ».
	15. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після 31 грудня 2016 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалось подій, які могли б вплинути на фінансовий стан Товариства та на необхідність коригування показників фінансової звітності за 2016 рік.
	16. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ця фінансова звітність за 2016 рік, була затверджена до надання  Зборам Акціонерів  виконавчим органом  - генеральним директором  Товариства «29» січня 2017 року. 
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