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

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Голова 
Правління 

      
Хуртіна Олена Іванівна 

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

 
13.04.2018 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік  

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

05396155 

4. Місцезнаходження 
емітента 

12101 Житомирська область , Хорошівський район, смт Хорошів, 
вул. Чкалова, буд.8 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(04145) 3-22-63 (04145) 3-22-63 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

berіl@emіtent.net.ua 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

16.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

№73(2826) Бюлетень "Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку" 

  
17.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці www.oquartz.ho.ua 

в мережі 
Інтернет 

  

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп (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   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

X 

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. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

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

  

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

  

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

  



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

  

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

  

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

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

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

X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 

  

33. 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) 

  

34. Примітки  
До складу регулярної річної інформації не включені наступні розділи: 
 
розділ 3 "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб", оскільки Товариство не брало участі у 
створенні юридичних осіб; 
 
розділ 4 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря", оскільки у Товаристві відсутня посада 
корпоративного секретаря; 
 
розділ 5 "Інформація про рейтингове агентство", оскільки Товариство не користувалося послугами рейтингових 
агенцій; 
 
в розділі 7 "Інформація про посадових осіб емітента" не зазначаються відомості щодо ревізійної комісії (ревізора), 
оскільки в Товаристві ревізійна комісія (посада ревізора) відсутня. 
 
розділ 10 "Інформація про дивіденди", оскільки у звітному періоді дивіденди не нараховувались та не 
виплачувались; 
 
розділи 12.2) "Інформація про облігації емітента", 12.3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", 
12.4) "Інформація про похідні цінні папери", оскільки Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, 
інші цінні папери Товариством не випускались; 
розділ 12.5) "інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 
звітного періоду", оскільки викуп (продаж раніше викуплених товариством) власних акцій протягом звітного 
періоду Товариство не здійснювало; 
 
розділи 14.4) "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та 14.5) "Інформація про 
собівартість реалізованої продукції", оскільки дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає 
менше ніж 5 млн. грн.; 
 
розділ 14.7) "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів", оскільки 
протягом звітного року рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалися; 
 
розділ 14. 8) "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість", оскільки протягом звітного року рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість, не приймалися; 
 



розділ 15 "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", оскільки Товариство не здійснювало 
випуску боргових цінних паперів; 
 
розділи 18-27, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, емітентом іпотечних сертифікатів та 
емітентом сертифікатів ФОН; 
 
розділ 28 "Відомості про аудиторський висновок (звіт)", оскільки даний розділ не входить до складу регулярної 
річної інформації емітентів, які здійснили відкрите розміщення цінних паперів; 
 
розділ 30 "Річна фінансова звітність", оскільки Товариство не складає фінансову звітність за П(С)БО. Товариство 
готує фінансову звітність відповідно до МСФЗ; 
 
розділ 32 "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)", оскільки Товариство не здійснювало випуску 
боргових цінних паперів; 
 
розділ 33 "Звіт про стан об'єкта нерухомості", оскільки Товариство не є емітентом цільових облігацій, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Публічне акціонерне товариство 
"Кварцсамоцвіти" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  Виписка від 18.07.17 

3. Дата проведення державної реєстрації  17.09.1999 

4. Територія (область)  Житомирська область 

5. Статутний капітал (грн.)  3899624.00 

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

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 69 

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

71.12 
 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ 
ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 

 32.12  ВИРОБНИЦТВО ЮВЕЛІРНИХ І ПОДІБНИХ ВИРОБІВ 

 23.70 
 РІЗАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО 
КАМЕНЮ 

10. Органи управління 
підприємства 

Не заповнюють емітенти - акціонерні товариства (п.5, глави 4, розділу ІІІ, 
Положення  про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого 
рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.). 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" 

2) МФО банку  311744 

3) Поточний рахунок  26004055911858 

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

 АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" 

5) МФО банку  320627 

6) Поточний рахунок  26000013012365 

 



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 

Спеціальний дозвіл на користування 
надрами, геологічне вивчення, у тому числі 

дослідно-промислова робота                                                                                                            
4606                 28.11.2014 Державна служба геології та надр України                                                                                     27.11.2019                                                                                          

Опис За прогнозами Товариства, після закінчення терміну дії дозволу, Товариство має намір отримати новий спеціальний дозвіл. 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Місцезнаходження 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

Засновник - Держава в особі Фонду Державного майна 
України 

00032945 
01133 м. Київ , м. Київ, Печерський р-н вул. Генерала 

Алмазова, б.18/9 
  0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

Засновники фізичні особи відсутні.   0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1. Посада Голова Правління 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Хуртіна Олена Іванівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1966 
5. Освіта** Повна вища, Мелітопольський державний педагогічний 

інститут 
6. Стаж роботи (років)** 29 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ "Ювелірний завод "Моріон" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.07.2017 р., обрано до 14.07.2018 р. (включно), на 1 рік 

9. Опис     
Повноваження та обов'язки: до компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 
керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 
Загальних зборів та Наглядової ради. Правління товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, 
організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства. 
Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, забезпечує ведення 
протоколів цих засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно 
до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені 
товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками 
товариства. 
Протягом звітного періоду посадова особа отримала заробітну плату в розмірі 30,02  тис.  грн., інших 
винагород не отримувала. 
Посадова особа обрана на посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 13.07.2017 р., 
протокол №148. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Загальний стаж роботи  29 років. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу 
матеріально-технічного забезпечення, директор. 
Обіймає  посаду директора ТОВ "ЮВЕЛІРНА ФАБРИКА "МОРІОН", м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 17. 
 
 
1. Посада Член Правління 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кобець Анатолій Васильович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1970 
5. Освіта** вища,  Національна академія внутрішніх справ України 

 
6. Стаж роботи (років)** 28 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

директор  ТОВ " Таврія - Інвест" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

14.04.2017 р., обрано до 13.04.2018 р. (включно), на 1 рік 

9. Опис     
Повноваження та обов'язки: до компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 
керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 
Загальних зборів та Наглядової ради. Правління товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, 
організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства. Всі обов'язки та 
повноваження Правління детально вказані у Статуті товариства. 
Протягом звітного періоду за виконання обов'язків члена Правління посадова особа винагороди не 
отримувала. 
Посадова особа обрана на посаду повторно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14.04.2017 
р., протокол №145. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Загальний стаж роботи 28 років. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, начальник відділу. 
Обіймає  посаду начальника відділу в ТОВ "Керуюча компанія "Едельвейс", м. Київ, вул. Жуковського, 
буд. 8, та за сумісництвом посаду начальника служби безпеки ПАТ "Кварцсамоцвіти". 



 
1. Посада Член Правління 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кріль Ольга Олегівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1981 
5. Освіта** Вища , Київський університет економіки і технології 

транспорту 
6. Стаж роботи (років)** 15 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

головний бухгалтер ТОВ "БК "Дивобуд" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

14.04.2017 р., обрано до 13.04.2018 р. (включно), на 1 рік 

9. Опис     
Повноваження та обов'язки: до компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 
керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 
Загальних зборів та Наглядової ради. Правління товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, 
організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства. Всі обов'язки та 
повноваження Правління детально вказані у Статуті товариства. 
Протягом звітного періоду посадова особа отримала заробітну плату в розмірі 29,9 тис. грн., інших 
винагород не отримувала. 
Посадова особа обрана на посаду повторно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14.04.2017 
р., протокол №145. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Загальний стаж роботи 15 років. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний бухгалтер-ревізор. 
Обіймає посаду провідного бухгалтера-ревізора в ТОВ "Керуюча компанія "Едельвейс", м. Київ, вул. 
Жуковського, буд. 8. 
 
 
1. Посада Голова Наглядової ради, представник акціонера 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Цюпко Сергій Вікторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1963 
5. Освіта** вища, Українська сільськогосподарська академія 
6. Стаж роботи (років)** 27 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Голова правління ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

11.08.2017 р., обрано до наступних річних загальних зборів 
акціонерів 

9. Опис     
Повноваження та обов'язки: Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів 
товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролює та 
регулює діяльність Правління. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової 
ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом 
товариства. 
Протягом звітного періоду посадова особа отримала заробітну плату в розмірі 76,6 тис.грн., інших винагород 
не отримувала. 
Посадова особа обрана на посаду відповідно до рішення позачергових загальних  зборів акціонерів від 
10.08.2017 р., рішення акціонера ТОВ "Столичне будівництво" від 10.08.2017р., відповідно до ст.49 Закону 
України "Про акціонерні товариства". 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Загальний стаж роботи 27 років. 
Протягом останніх п'яти років обіймає посаду радника генерального директора з питань 
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Керуюча компанія "Едельвейс" м. Київ, вул. Жуковського, буд. 8. 
 
 
1. Посада Член Наглядової ради, представник акціонера 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Сіренко Дмитро Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1983 
5. Освіта** Повна вища, аспірантура Київський політехнічний інститут 



6. Стаж роботи (років)** 13 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Заступник директора з інформаційних технологій ТОВ 
"Ювелірний завод "Моріон" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.03.2017 р., обрано до наступних річних загальних зборів 
акціонерів 

9. Опис     
Повноваження та обов'язки: Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів 
товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролює та 
регулює діяльність Правління. Детально всі питання, що належать до компетенції Наглядової ради, а також 
її обов'язки та повноваження визначаються ЗУ "Про акціонерні товариства", Статутом товариства. 
Протягом звітного періоду посадова особа отримала заробітну плату в розмірі 4,1 тис.грн., інших винагород 
не отримувала. 
Посадова особа обрана на посаду повторно відповідно до рішення річних Загальних  зборів акціонерів від 
15.03.2017 р., рішення акціонера ТОВ "Столичне будівництво" від 15.03.2017р., відповідно до ст.49 Закону 
України "Про акціонерні товариства". 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Загальний стаж роботи 13 років. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний програміст, 
заступник голови правління з інформаційних технологій та новацій, заступник генерального директора з 
інформаційних технологій, заступник директора з інформаційних технологій. 
Працює заступником директора з інформаційних технологій ТОВ "Торговий дім "Ювелірні прикраси",  
м.Київ, вул. Жуковського, буд.8. 
 
 
1. Посада Член Наглядової ради, представник акціонера 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Скоростецька Людмила Іванівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1956 
5. Освіта** вища, Київський інститут народного господарства 
6. Стаж роботи (років)** 42 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

директор ТОВ  "Фінансова компанія "Едельвейс" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.03.2017 р., обрано до наступних річних загальних зборів 
акціонерів 

9. Опис     
Повноваження та обов'язки: Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів 
товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролює та 
регулює діяльність Правління. Детально всі питання, що належать до компетенції Наглядової ради, а також 
її обов'язки та повноваження визначаються ЗУ "Про акціонерні товариства", Статутом товариства. 
Протягом звітного періоду за виконання обов'язків члена Наглядової ради посадова особа винагороди не 
отримувала. 
Посадова особа обрана на посаду повторно відповідно до рішення річних Загальних  зборів акціонерів від 
15.03.2017 р., рішення акціонера ТОВ "Столичне будівництво" від 15.03.2017р., відповідно до ст.49 Закону 
України "Про акціонерні товариства". 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Загальний стаж роботи 42 роки. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  директор. 
Працює директором ТОВ "Альтаман", м. Київ, вул. Голосіївська, буд.17а. 
 
 
1. Посада Член Наглядової ради, незалежний директор 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Редзюк Тетяна Юріївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1974 
5. Освіта** повна вища Український державний університет харчових 

технологій 
6. Стаж роботи (років)** 21 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

асистент кафедри обліку і аудиту Національного університету 
харчових технологій 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.03.2017 р., обрано до наступних річних загальних зборів 
акціонерів 

9. Опис    Повноваження та обов'язки: Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав 
акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", 
контролює та регулює діяльність Правління. Детально всі питання, що належать до компетенції Наглядової 



ради, а також її обов'язки та повноваження визначаються ЗУ "Про акціонерні товариства", Статутом 
товариства. 
Протягом звітного періоду за виконання обов'язків члена Наглядової ради посадова особа винагороди не 
отримувала. 
Посадова особа обрана на посаду відповідно до рішення річних Загальних  зборів акціонерів від 15.03.2017 р., 
рішення акціонера ТОВ "Столичне будівництво" від 15.03.2017р., відповідно до ст.49 Закону України "Про 
акціонерні товариства". 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Загальний стаж роботи 21 рік. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший викладач кафедри 
Обліку і аудиту. 
Працює старшим викладачем кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій, м. 
Київ, вул.Володимирська, буд.68. 
 
 
1. Посада Член Наглядової ради, незалежний директор 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Лутченко Марія Миколаївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1983 
5. Освіта** повна вища, Національна академія внутрішніх справ України 
6. Стаж роботи (років)** 9 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

провідний юрисконсульт ПАТ "Київський ювелірний завод" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.03.2017 р., обрано до наступних річних загальних зборів 
акціонерів 

9. Опис     
Повноваження та обов'язки: Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів 
товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролює та 
регулює діяльність Правління. Детально всі питання, що належать до компетенції Наглядової ради, а також 
її обов'язки та повноваження визначаються ЗУ "Про акціонерні товариства", Статутом товариства. 
Протягом звітного періоду за виконання обов'язків члена Наглядової ради посадова особа винагороди не 
отримувала. 
Посадова особа обрана на посаду відповідно до рішення річних Загальних  зборів акціонерів від 15.03.2017 р., 
рішення акціонера ТОВ "Столичне будівництво" від 15.03.2017р., відповідно до ст.49 Закону України "Про 
акціонерні товариства". 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Загальний стаж роботи 9 років. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний юрисконсульт.  
Працює провідним юрисконсультом Торговий дім "Ювелірні прикраси", м. Київ, вул. Жуковського, 8. 
 
 
1. Посада Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кучер Марія Ничипорівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1957 
5. Освіта** Середня спеціальна 
6. Стаж роботи (років)** 42 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ОП "Кварцсамоцвіти", заступник головного бухгалтера 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

14.10.1999 р.,  призначено на посаду безстроково (наказ 
підприємства №176 від 14.10.1999 р.) 

9. Опис     
Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер відповідає за ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві, забезпечує складання та подання у встановлені терміни фінансової та податкової звітності. 
Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних принципів 
бухгалтерського обліку, організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх 
господарських операцій. 
Протягом звітного періоду посадова особа отримала заробітну плату в розмірі 123,71 тис. грн., інших 
винагород не отримувала. 
Змін посадової особи протягом звітного періоду не було. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 
Загальний стаж роботи 42 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти 
років: головний бухгалтер. На інших підприємствах посад не обіймає. 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Правління Хуртіна Олена Іванівна  0 0 0 0 0 0 

Член Правління 
Кобець Анатолій 

Васильович 
 0 0 0 0 0 0 

Член Правління Кріль Ольга Олегівна  0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради, представник 

акціонера 

Цюпко Сергій 
Вікторович 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради, представник 

акціонера 

Сіренко Дмитро 
Володимирович 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради, представник 

акціонера 

Скоростецька Людмила 
Іванівна 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради, незалежний 

директор 
Редзюк Тетяна Юріївна  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради, незалежний 

директор 

Лутченко Марія 
Миколаївна 

 0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Кучер Марія 
Ничипорівна 

 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

 



VІ. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних 

акціонерних товариств) 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Столичне 

будівництво" 
32775195 

03062 Київська область , м.Київ вул. 
Жуковського, буд.8 

194981200 100 194981200 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 194981200 100 194981200 0 

 



VІІ. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   
Дата проведення 15.03.2017 

Кворум зборів 100 
Опис Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів був сформований Правлінням Товариства, рішення 

Правління від 23.01.2017р., та затверджений Наглядовою радою, протокол Наглядової ради №140 від  
23.01.2017р. Від акціонерів пропозицій про доповнення порядку денного не надходило. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ річних Загальних зборів: 
1. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства 
   у 2017 році. 
2. Звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки фінансово-господарської 
   діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та його затвердження. 
4. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2016 рік. 
5. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи 
   у 2016 році. 
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
7. Дострокове припинення дії контракту з головою Наглядової ради  Публічного акціонерного 
   товариства "Кварцсамоцвіти" Кирієм Ростиславом Петровичем, укладеного 14 квітня 
   2016 року на виконання повноважень. 
8. Дострокове припинення дії  договору з членом  Наглядової ради  Публічного акціонерного 
   товариства "Кварцсамоцвіти" Сіренко Дмитром  Володимировичем, укладеного 14 квітня 
   2016 року  на виконання повноважень . 
9. Дострокове припинення дії договору з членом  Наглядової ради  Публічного акціонерного 
   товариства "Кварцсамоцвіти" Скоростецькою Людмилою Іванівною, укладеного 14 квітня 
   2016 року на виконання повноважень. 
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод про дострокове 
    розірвання (припинення дії) договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової 
    ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів 
    (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
    особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
    ради Товариства. 
12. Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору або 
    трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його 
    винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з 
    Головою Наглядової ради Товариства. 
13. Вирішення  питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за 
    підсумками 2016 року, визначення порядку виплати дивідендів. 
14. Затвердження  планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду 
    виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році. 
15. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 
    або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів 
    за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 
16. Внесення змін до Статуту Товариства  шляхом викладення його у новій редакції, 
    відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", затвердження нової 
    редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства. 
17. Про зміну  місцезнаходження ПАТ "Кварцсамоцвіти". 
18. Приведення внутрішніх положень та документів Товариства  у відповідність до вимог 
    Закону України "Про акціонерні товариства", а також нової редакції Статуту Товариства. 
    Визначення відповідального органу (відповідальної особи) за приведення внутрішніх 
    положень та документів Товариства у відповідність  до Закону України "Про акціонерні 
    товариства", а також нової редакції Статуту Товариства. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ питань порядку денного наступні: 
1. Рішення з питання №1: 
   Основними напрямками фінансово-господарської діяльності ПАТ "Кварцсамоцвіти" 
   у 2017 році визначити наступні напрямки: 
   1) недопущення появи простроченої заборгованості підприємства перед працівниками із 
      заробітної плати; по платежах до бюджетів всіх рівнів та соціальних платежах; 
   2) нарощення  випуску  продукції  гранувального виробництва; 
   3) проведення геологорозвідувальних робіт, в тому числі дослідно-промислової розробки 
      на Південній та Центральній частині Волинського родовища п'єзокварцу; 
   4) отримання спеціального дозволу, інших  дозвільних документів для продовження 
      виконання геологорозвідувальних робіт на Північній частині Волинського родовища 
      п'єзокварцу за рахунок бюджетного фінансування; 



   5) отримання спеціального дозволу, інших  дозвільних документів на розширення меж площі 
       ділянки надр  раніше наданої у користування для  виконання геологорозвідувальних 
      робіт, в тому числі дослідно-промислової розробки на Південній та Центральній 
      частині Волинського родовища п'єзокварцу; 
    6) передача в оренду виробничих приміщень, обладнання, техніки, які не будуть 
      використовуватися у виробничій діяльності товариства; 
   7) реалізація на користь третіх осіб майна, яке не використовується у діяльності 
      товариства. 
2. Рішення з питання №2: 
   Затвердити Звіт Правління ПАТ "Кварцсамоцвіти" про підсумки фінансово-господарської 
   діяльності товариства за 2016 рік. 
3. Рішення з питання №3: 
   Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ "Кварцсамоцвіти" за 2016 рік. 
4. Рішення з питання №4: 
   Затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Кварцсамоцвіти" за 2016 рік. 
5. Рішення з питання №5: 
   1. Враховуючи те, що в  балансі �ПAT Кварцсамоцві �ти  за 2016 рік відображені  непокриті 
      збитки  попередніх періодів, чистий прибуток  за  2016 рік  направити на покриття 
      збитків товариства попередніх  періодів. 
   2. Затвердити такий порядок покриття збитків попередніх періодів: 
      1) частково покрити збитки за рахунок чистого прибутку за 2016 рік; 
      2) частково покрити збитки за рахунок коштів, одержаних від реалізації продукції 
         гранувального виробництва; 
      3) частково покрити збитки за рахунок коштів, одержаних від результатів виконання 
         геологорозвідувальних робіт, в тому числі дослідно - промислової розробки  на 
         Південній та Центральній частині Волинського родовища п'єзокварцу; 
      4) частково покрити збитки за рахунок коштів, одержаних від продовження виконання 
         геологорозвідувальних робіт на Північній частині Волинського родовища 
         п'єзокварцу; 
      5) частково покрити збитки за рахунок коштів, одержаних від передачі в оренду 
         виробничих приміщень, обладнання, техніки, які не будуть використовуватися у 
         виробничій діяльності товариства; 
      6) частково покрити збитки за рахунок коштів, одержаних від реалізації майна, що не 
         використовується у діяльності товариства. 
6.  Рішення з питання №6: 
    У зв'язку з неможливістю виконання повноважень члена Наглядової ради 
    Скоростецькою  Л.І., представника колишнього акціонера, зі зміною складу акціонерів, 
    керуючись ст.ст. 53, 57 Закону України "Про акціонерні товариства", достроково 
    припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради. 
7.  Рішення з питання №7: 
    Керуючись ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства", достроково припинити, з 
    15 березня 2017 року, дію контракту з головою Наглядової ради Публічного акціонерного 
    товариства "Кварцсамоцвіти" Кирієм Ростиславом Петровичем, укладеного 14 квітня 
    2016 року на виконання повноважень. 
8.  Рішення з питання №8: 
    Керуючись ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства", достроково припинити, з 
    15 березня 2017 року, дію договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного 
    товариства "Кварцсамоцвіти" Сіренко Дмитром Володимировичем, укладеного 14 квітня 
    2016 року на виконання повноважень. 
9.  Рішення з питання №9: 
    Керуючись ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства", достроково припинити, з 
    15 березня 2017 року, дію договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного 
    товариства "Кварцсамоцвіти" Скоростецькою Людмилою Іванівною, укладеного 14 квітня 
    2016 року на виконання повноважень. 
10. Рішення з питання №10: 
    Визначити голову виконавчого органу (Голову Правління) особою, уповноваженою на 
    підписання додаткових угод про дострокове розірвання (припинення дії) договорів 
    (контрактів) з членами Наглядової ради. 
11. Рішення з питання №11: 
   1. Визначити склад Наглядової ради ПАТ "Кварцсамоцвіти" у кількості 5 (п_ять) осіб. 
   2. Укласти з Членом Наглядової ради ПАТ "Кварцсамоцвіти" контракт терміном дії - до 
      наступних річних загальних зборів акціонерів.  
   3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової 
      ради товариства, на безоплатній основі. 
   4. Визначити голову виконавчого органу (Голову Правління) особою, уповноваженою на 
      підписання контракту з Членом Наглядової ради від імені ПАТ "Кварцсамоцвіти". 
   5. Обрати Членами Наглядової ради ПАТ "Кварцсамоцвіти"  на термін - до наступних річних 
      загальних зборів акціонерів наступних осіб: 
          1) Кирія Ростислава Петровича 



          2) Сіренка Дмитра Володимировича 
          3) Скоростецьку Людмилу Іванівну 
          4) Редзюк Тетяну Юріївну 
          5) Лутченко Марію Миколаївну 
12. Рішення за питання №12: 
   1. Обрати зі складу новообраної Наглядової ради ПАТ "Кварцсамоцвіти" Головою 
      Наглядової ради на термін - до наступних річних загальних зборів акціонерів Кирія 
      Ростислава Петровича. 
   2. Укласти з Головою Наглядової ради ПАТ "Кварцсамоцвіти" контракт з терміном дії - до 
      наступних річних загальних зборів акціонерів. 
      Встановити розмір щомісячної винагороди Голові Наглядової ради Кирію Ростиславу 
      Петровичу за виконання обов_язків, передбачених Контрактом: посадовий оклад в 
      розмірі 8000,00 грн. Заробітна плата Голови Наглядової ради підлягає зміні у разі 
      підвищення посадових окладів працівникам Товариства. 
      Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради товариства. 
   3. Визначити голову виконавчого органу (Голову Правління) особою, уповноваженою на 
      підписання контракту з Головою Наглядової ради від імені ПАТ "Кварцсамоцві �ти .   
13. Рішення з питання №13: 
   1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів: 
      1) розмір дивідендів за підсумками 2016 року не затверджувати; 
      2) не визначати порядок виплати дивідендів; 
      3) не виплачувати дивіденди за підсумками 2016 року. 
14. Рішення з питання №14: 
    Затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду 
    виплати дивідендів за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 5 % від суми 
    чистого прибутку. 
15. Рішення з питання №15: 
    Враховуючи те, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, 
    які значні правочини вчинятимуться товариством в ході поточної господарської 
    діяльності: 
     1) попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (угод, договорів, 
        контрактів: купівлі - продажу, поставки, дарування, ренти, найму, підряду, 
        виконання робіт, послуги, страхування, доручення, комісії, фінансової послуги, 
        спільної діяльності), які можуть вчинятися товариством протягом не більше як 
        одного року з дати прийняття  рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або 
        послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів 
        за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Встановити граничну 
        сукупну вартість таких правочинів 100 000,00 тис. грн.  
16. Рішення з питання №16: 
    У зв'язку зі зміною в законодавстві: 
    1.1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", 
         шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту 
         ПАТ "Кварцсамоцвіти". 
    1.2. Визначити голову виконавчого органу (Голову Правління) особою, уповноваженою на 
         підписання Статуту Публічного акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" (нова 
         редакція).  
17. Рішення з питання №17: 
    У зв'язку із перейменуванням населеного пункту: 
    1.1. Визначити (змінити) місцезнаходження Публічного акціонерного товариства 
         "Кварцсамоцвіти": 12101, Житомирська область, Хорошівський район, селище міського 
         типу Хорошів, вулиця Чкалова, будинок 8. 
    1.2. Визначити відповідальною особою за внесення змін до відомостей про 
         ПАТ "Кварцсамоцвіти",  що містяться в Єдиному державному реєстрі, голову 
         виконавчого органу (Голову правління). 
18. Рішення з питання №18: 
    У зв'язку із внесенням змін до Статуту ПАТ "Кварцсамоцвіти": 
    1.1. Привести усі наявні внутрішні положення та документи ПАТ "Кварцсамоцвіти" у 
         відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також нової 
         редакції Статуту. 
    1.2. Визначити голову виконавчого органу (Голову правління) товариства відповідальним 
         за приведення усіх наявних внутрішніх положень та документів ПАТ "Кварцсамоцвіти" 
         у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також 
         нової редакції Статуту. 
 
 

 
 
 
 



 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 
Дата проведення 10.05.2017 

Кворум зборів 100 
Опис Особа, що ініціювала проведення: за ініціативою Правління Товариства (протокол від 28.03.2017 р.) та 

рішення Наглядової ради. Порядок денний був сформований Правлінням Товариства (протокол від 
28.03.2017р.) та затверджений Наглядовою радою (протокол №143/1 від 28.03.2017р.). Від акціонерів 
пропозицій про доповнення порядку денного не надходило. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ позачергових Загальних зборів акціонерів: 
1. Створення Дочірнього підприємства, обрання його  найменування та місцезнаходження. 
2. Визначення розміру статутного  капіталу Дочірнього підприємства, порядку його 
   формування.  
3. Затвердження Статуту Дочірнього підприємства. Надання повноважень на підписання Статуту 
   Дочірнього підприємства. 
4. Призначення директора Дочірнього підприємства. 
5. Розгляд питання про державну  реєстрацію Дочірнього підприємства. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ питань порядку денного наступні: 
1. Рішення з питання №1: 
   1. Керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, Законами України "Про 
      господарські товариства" та  "Про акціонерні товариства", Статутом Публічного 
      акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти": 
     1.1. Створити Дочірнє підприємство, єдиним засновником якого виступає  Публічне 
          акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти" . 
     1.2. Обрати найменування Дочірнього підприємства: 
       1.2.1. Повне найменування: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ". 
       1.2.2. Скорочене найменування: ДП "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ". 
     1.2. Визначити місцезнаходження ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА  "ЖИТОМИРСЬКІ 
          КВАРЦСАМОЦВІТИ": 12101, Житомирська область, Хорошівський район, селище міського 
          типу Хорошів, вулиця  Чкалова, будинок 8 . 
     1.3. Публічному акціонерному товариству  "Кварцсамоцвіти" укласти договір з ДОЧІРНІМ 
          ПІДПРИЄМСТВОМ  "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ" на оренду приміщення будівлі, що 
          знаходиться за адресою: 12101, Житомирська область, Хорошівський район, селище 
          міського типу Хорошів, вулиця Чкалова, будинок 8. 
2. Рішення з питання №2: 
   1. Визначити розмір статутного капіталу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ 
      КВАРЦСАМОЦВІТИ"  2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок. 
   2. Публічному акціонерному товариству "Кварцсамоцвіти" утворити  статутний капітал 
      ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ"   до закінчення одного 
року 
      від дня державної реєстрації ДП "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ"   шляхом внесення 
      матеріальних цінностей та грошових коштів. 
   3. Делегувати  повноваження Правлінню ПАТ "Кварцсамоцвіти"  по прийняттю рішення по 
      визначенню найменування матеріальних цінностей ПАТ "Кварцсамоцвіти" для внесення до 
      статутного капіталу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ". 
3. Рішення з питання №3: 
   1. Затвердити  Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ". 
   2. Визначити Голову Правління ПАТ "Кварцсамоцвіти" Батюка Василя Михайловича   особою, 
      уповноваженою на підписання Статуту ДП  "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ". 
4. Рішення з питання №4: 
   1. На підставі заяви Семенченка Вячеслава Михайловича про призначення на посаду 
      директором ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ": 
      Призначити директором ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ" з 
дня 
      державної реєстрації підприємства Семенченка Вячеслава Михайловича з посадовим 
      окладом згідно штатного розпису. 
   2. Уповноважити директора ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ" 
      Семенченка Вячеслава Михайловича відкрити поточний рахунок у відділені банку та 
      вчинити всі необхідні дії, пов'язані з відкриттям рахунку. 
5. Рішення з питання №5: 
   1. Уповноважити  Голову правління ПАТ "Кварцсамоцвіти" Батюка Василя Михайловича 
      здійснити всі необхідні юридичні та фактичні дії, пов'язанні з державною реєстрацією 
      ДП  "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ" як юридичної особи особисто або з правом 
      передоручення цих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності. 
 
 

 



 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 
Дата проведення 10.08.2017 

Кворум зборів 100 
Опис Особа, що ініціювала проведення: єдиний акціонер ТОВ "Столичне будівництво", порядок денний був 

сформований акціонером. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ позачергових Загальних зборів акціонерів: 
1. Припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства. 
2. Дострокове припинення дії контракту з головою Наглядової ради Публічного акціонерного 
   товариства "Кварцсамоцвіти" Кирієм Ростиславом Петровичем, укладеного 15 березня 
   2017 року на виконання повноважень. 
3. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про дострокове 
   розірвання (припинення дії) контракту з  головою Наглядової ради.  
4. Обрання члена Наглядової ради.   
5. Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору або 
   трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його 
   винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з 
   Головою Наглядової ради Товариства. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ питань порядку денного наступні: 
1. Рішення з питання №1: 
   У зв'язку з надходженням заяви від Кирія Ростислава Петровича про припинення 
   повноважень голови Наглядової ради та розірвання контракту з головою Наглядової ради 
   Публічного акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Кирієм Ростиславом Петровичем, 
   укладеного 15 березня 2017 року на виконання повноважень, керуючись ст.57 Закону 
   України "Про акціонерні товариства", достроково припинити повноваження Голови 
   Наглядової ради. 
2. Рішення з питання №2: 
   Керуючись ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства", достроково припинити, 
   з  10 серпня  2017 року, дію контракту з головою Наглядової ради Публічного 
   акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" , укладеного 15 березня 2017 року на 
   виконання повноважень, за згодою сторін на підставі пункту 1 частини першої ст.36 
   Кодексу законів про працю України. 
3. Рішення з питання №3: 
   Визначити голову виконавчого органу (Голову Правління) особою, уповноваженою на 
   підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) контракту з 
   Головою Наглядової ради Кирієм Ростиславом Петровичем, укладеного 15 березня 2017 року 
   на виконання повноважень. 
4. Рішення з питання №4: 
   Обрати членом Наглядової ради ПАТ "Кварцсамоцвіти" на термін: з 11 серпня 2017р. до 
   наступних річних загальних зборів акціонерів Цюпка Сергія Вікторовича. 
5. Рішення з питання №5: 
    1. Обрати зі складу  Наглядової ради ПАТ "Кварцсамоцвіти" Головою Наглядової ради на 
       термін: з 11 серпня 2017р. до наступних річних загальних зборів акціонерів Цюпка 
       Сергія Вікторовича. 
    2. Укласти з Головою Наглядової ради ПАТ "Кварцсамоцвіти" цивільно-правовий договір 
       терміном дії:  з 11 серпня 2017р.  до наступних річних загальних зборів акціонерів. 
    3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з головою 
       Наглядової ради товариства на безоплатній основі. 
    4. Визначити голову виконавчого органу (Голову Правління) особою, уповноваженою на 
       підписання контракту з Головою Наглядової ради від імені ПАТ "Кварцсамоцвіти".  
 
 
 

 
 
 



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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 04071 м. Київ , м. Київ вул. Нижній Вал , буд. 17/8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

№2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 279-66-51 
Факс (044) 279-13-22 
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів 
Опис ПАТ "НДУ" надає ПАТ "Кварцсамоцвіти" послуги з депозитарного 

обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій 
емітента. 
 
01 жовтня 2013 року ПАТ "НДУ" набув статусу Центрального депозитарію 
цінних паперів. Відповідно до вимог ЗУ "Про депозитарну систему 
України" провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію 
не вимагає надання ліцензії НКЦПФР. 
Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних 
із провадженням депозитарної діяльності, визначається Правилами 
Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженими рішенням 
Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 
04.09.2013р. №4) та зареєстрованими НКЦПФР (рішення від 01.10.2013р. 
№2092). 

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

Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20425581 
Місцезнаходження 10020 Житомирська область м. Житомир проспект Миру, буд.16 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

0482 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0412) 25-91-63 
Факс (4012) 25-91-63 
Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту 
Опис ППАФ "Аудит-Ольга" є зовнішнім аудитором товариства. Протягом 

звітного періоду товариство аудитора не змінювало. 
 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.07.2010 496/1/10 
Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

UA4000150510 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарні 
іменні 

0.02 194981200 3899624.00 
100.000000000

000 

Опис 
Додаткової емісії протягом звітного періоду Товариство не здійснювало, рішення щодо додаткової емісії не приймало. Торгівля цінними паперами Товариства на 
внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувається. Факти лістингу/делістингу на біржових ринках відсутні. Заяви для допуску на біржу товариством не подавались. 
 

 



XІ. Опис бізнесу 
 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
Товариство веде відлік свого існування з 1931 року, коли була створена Волинська 

експедиція. В 1967 році підприємство перейменоване в рудник "Волинський". На базі 

цього підприємства в 1977 році було створене ВПО "Західкварцсамоцвіти". В 1992 

році на базі ВПО "Західкварцсамоцвіти" було створене орендне підприємство, яке в 

процесі приватизації в 1999 році перетворене у ВАТ  "Кварцсамоцвіти". 

На виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" ВАТ "Кварцсамоцвіти" було 

перереєстровано у ПАТ "Кварцсамоцвіти" 19 березня 2010 року. ПАТ "Кварцсамоцвіти" 

є правонаступником ВАТ "Кварцсамоцвіти". 

 

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 
 
У звітному році відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів, що 

відбулися 10.05.2017 р., було створено ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКІ  

КВАРЦСАМОЦВІТИ". 

Місцезнаходження ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА  "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ": 12101, 

Житомирська область, Хорошівський район, селище міського типу Хорошів, вулиця  

Чкалова, будинок 8. 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ" створено з метою забезпечення 

суспільних потреб у продукції, роботах та послугах Підприємства, а також для 

одержання прибутку та використання його в інтересах Засновника та працівників 

Підприємства. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКІ  КВАРЦСАМОЦВІТИ" планує 

здійснювати діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 68 осіб, середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 5 

осіб, працівники які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

відсутні. 

Фонд оплати праці за 2017 рік склав 3409 тис.грн. Порівняно з попереднім роком 

фонд оплати праці збільшився на 668 тис.грн. за рахунок підвищення мінімальної 

заробітної плати. 

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення відповідності рівня 

кваліфікації його працівників операційним потребам емітента з метою підвищення 

ефективності праці. Складовими кадрової  програми емітента є, зокрема, матеріальне 

заохочення працівників, покращення умов праці. 

 

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

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Спільну діяльність протягом звітного року підприємство не проводило. 

 



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не 

надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
На виконання вимог п.2 ст.12-1 ЗУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" 

від 16.07.1999 р. за №996 (із змінами) Товариство за звітний період складає 

фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Підприємство веде бухгалтерський облік за національними стандартами. Для складання 

фінансової звітності за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності 

підприємство трансформує звітність, яка складена за національними стандартами 

(П(С)БО) у звітність за міжнародними стандартами (МСФЗ). 

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2017 р., є 

облікові політики, що базуються на вимогах МСФЗ. 

 

Визнання та оцінка основних засобів проводиться відповідно до МСБО 16 "Основні 

засоби". 

Основні засоби класифікуються за характером і способом використання в діяльності 

суб'єкта господарювання. 

 

Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу 

протягом строку корисного використання основних засобів. Термін корисної служби 

основного засобу встановлюється виходячи з періоду часу, протягом якого 

підприємство передбачає використовувати актив. 

Витрати на щоденне обслуговування об'єктів основних засобів визнаються у складі 

прибутків і збитків по мірі їх здійснення. Витрати на реконструкцію та 

модернізацію об'єктів основних засобів капіталізуються у вартість цих об'єктів. 

Будівлі та споруди у фінансовій звітності відображаються за їх справедливою 

вартістю. Інші основні засоби за собівартістю. 

 

Визнання та оцінка запасів проводиться відповідно до МСБО 2 "Запаси". 

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість 

реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати 

понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та 

приведення їх у теперішній стан. 

Собівартість запасів для вибуття зі складу визначається за формулою - "перше 

надходження - перший видаток" (ФІФО). 

Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Аналітичний 

облік наявності і руху запасів ведеться в обігово-сальдових відомостях за кожним 

найменуванням ТМЦ окремо та в розрізі матеріально-відповідальних осіб.  

 

Визнання та оцінку фінансових активів та зобов'язань проведено відповідно до МСФЗ 

9 "Фінансові інструменти", МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСБО 39 

"Фінансові інструменти: визнання та оцінка". 

 

Доходи визнаються підприємством в той момент, коли існує висока ймовірність того, 

що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути 

достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат підприємства. 

Доходи і витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг 

відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і 

визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату 

балансу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 



про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Основними видами діяльності товариства є: діяльність у сфері геології та 

геологорозвідування. Протягом останніх років галузь знаходиться у тяжкому стані. 

Товариство відновило роботи в геологорозвідувальній діяльності та продукції 

гранувального виробництва. Товариство також надає послуги з оренди приміщень. 

Основним конкурентом ПАТ "Кварцсамоцвіти" є  ПДРГП "Північгеологія". 

 

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 
 
Протягом останніх п'яти років проведено придбання: 

- транспортних засобів - 366,0 тис. грн., 

- обладнання та інвентар - 5147,0 тис. грн., 

- капітальний ремонт основних засобів - 7144,0 тис. грн. 

Протягом останніх п'яти років було здійснено відчуження основних засобів на 

загальну суму 615,0 тис. грн. 

Планується придбання основних засобів у 2018 році на суму 10 000,0 тис. грн. за 

рахунок внесення інвестицій для технічного переозброєння, реконструкції 

виробництва з подальшим поверненням до 31.12.2018 р. запозичених коштів та за 

рахунок власних обігових коштів. 

 

 

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, 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 
 
Протягом 2017 року Емітентом укладено з ТОВ "Столичне будівництво" 46 правочинів 

на загальну суму 10604,00 тис. грн. 

Предмет правочинів: надання Емітенту безвідсоткової поворотної позики з метою 

поповнення обігових коштів для здійснення Позичальником діяльності, визначеної 

Статутом. 

Інші правочини не вчинялися. 

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Станом на 31.12.2017 р. первісна вартість основних засобів емітента складає 

41808 тис. грн., нарахований знос – 15816 тис. грн., залишкова (балансова) 

вартість - 25992 тис. грн. 

Протягом звітного періоду Товариством значні правочини щодо основних засобів не 

вчинялися. 



Ступінь використання обладнання складає 5-10%. Утримання активів здійснюється 

господарським способом. Місцезнаходження основних засобів: Житомирська обл., 

Хорошівський р-н (Володарсько-Волинський р-н), смт. Хорошів (смт. Володарськ-

Волинський), вул. Чкалова, б.8; вул. Самоцвітна (Воровського),11. 

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні 

активів підприємства не спостерігається. Планується технічне переозброєння, 

реконструкція основних засобів. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Недостатність власних обігових коштів в період запровадження випуску нових видів 

продукції та вивчення ринку її збуту. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
Протягом звітного року фактів виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення 

законодавства не було. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Можливість забезпечення потужностей товариства вбачається за рахунок надходження 

капітальних інвестицій та за рахунок надходжень коштів від виробничої діяльності. 

Покращення ліквідності Товариства можливе за рахунок реалізації заходів 

передбачених стратегією подальшої діяльності емітента. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
На кінець звітного періоду укладених але не виконаних договорів 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) 
Планується у 2018 році: 

1) нарощення випуску продукції гранувального виробництва та розширення ринків 

збуту; 

2) випуск ювелірної продукції та її збут; 

3) проведення геологорозвідувальних робіт, в тому числі дослідно-промислової 

розробки на Південній 

   та Центральній частині Волинського родовища п'єзокварцу; 

4) передача в оренду виробничих приміщень, обладнання, техніки, які не будуть 

використовуватися у 

   виробничій діяльності товариства; 

5) реалізація на користь третіх осіб майна, яке не використовується у діяльності 

товариства. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
За звітний рік витрат на дослідження та розробки не проводили. 

 

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 
Протягом звітного 2017 року судові справи відсутні. 

 

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

 



   XІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 26215.000 25992.000 0.000 0.000 26215.000 25992.000 

- будівлі та споруди 21894.000 21320.000 0.000 0.000 21894.000 21320.000 

- машини та обладнання 3609.000 4196.000 0.000 0.000 3609.000 4196.000 

- транспортні засоби 487.000 251.000 0.000 0.000 487.000 251.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 225.000 225.000 0.000 0.000 225.000 225.000 

2. Невиробничого призначення 472.000 0.000 0.000 0.000 472.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 472.000 0.000 0.000 0.000 472.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 26687.000 25992.000 0.000 0.000 26687.000 25992.000 

 
Пояснення :  Термін користування основними засобами (ОЗ) встановлюється в залежності 
від технічних характеристик об'єкта ОЗ. Термін користування ОЗ за основними 

групами: 

- будівлі та споруди - 50 років; 

- машини та обладнання - 5 років; 

- транспортні засоби - 5 років. 

Умови користування ОЗ - за цільовим призначенням для здійснення виробничої 

діяльності відповідно до вимог технічної документації. 

Станом на 31.12.2017 р. первісна вартість основних засобів емітента складає 

41808тис.грн., сума нарахованого зносу основних засобів складає 15816 тис. грн., 

ступінь зносу основних засобів складає 37,8%. 

Ступінь використання ОЗ складає 5-10%.  

Суттєві зміни вартості основних засобів зумовлені надходженням основних засобів на 

суму 946 тис. грн., вибуттям основних засобів на суму 413 тис. грн. за первісною 

вартістю та нарахуванням амортизації у сумі 1695 тис. грн. 

Обмежень на використання майна немає. 

 



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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 4357 4233 

Статутний капітал (тис.грн.) 3900 3900 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3900 3900 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VІ від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів складає 4357.000 тис. грн. Скоригований статутний капітал 
складає 3900.000 тис. грн. (обчислений з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо 
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР 
N485 від 17.11.2004 р.). 
Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу. Це відповідає 
вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

 д/в 0.00 0.000 д/в 
Податкові зобов'язання Х 58.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 29604.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 7526.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 37188.00 Х Х 
Опис  

 



6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що прийняв 
рішення 

Гранична 
сукупність 

вартості 
правочинів (тис. 

грн.) 

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності   (тис. 
грн.) 

Співвідношення 
граничної 
сукупності 

вартості 
правочинів до 

вартості 
активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності 

(у відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 
особливої 

інформації в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 
на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 15.03.2017 
Загальні збори 

акціонерів 
100000.000 39363.000 254.04567700000 

Купівля-продаж, 
поставка, дарування, 
рента, найм, підряд, 

виконання робіт, 
послуги, страхування, 

доручення, комісія, 
фінансові послуги, 
спільна діяльність 

16.03.2017 www.oquartz.ho.ua 

Опис 

 
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято річними Загальними зборами акціонерів 15.03.2017р., рішення акціонера ТОВ "Столичне 
будівництво" від 15.03.2017р., відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", що має статус протоколу річних Загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти". 
Значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства - угоди, договори, контракти: купівлі - 
продажу, поставки, дарування, ренти, найму, підряду, виконання робіт, послуги, страхування, доручення, комісії, фінансової послуги, спільної діяльності. 
Гранична сукупна вартість правочинів - 100 000,00 тис. грн. 
Вартість активів за даними останньої фінансової звітності - 39 363,00 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої фінансової звітності ( у відсотках) - 254,0457%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 194 981 200 шт. (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят одна тисяча двісті). Рішення прийнято ТОВ "Столичне 
будівництво", що володіє 194 981 200 (сто дев'яносто чотирма мільйонами дев'ятсот вісімдесят однією тисячею двомастами) простими іменними акціями, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій на Загальних зборах. Зазначена кількість акцій є голосуючою з усіх питань порядку денного. 
 

 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

15.03.2017 16.03.2017 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                             
15.03.2017 16.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                    

14.04.2017 18.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                
13.07.2017 14.07.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                            
10.08.2017 11.08.2017 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 ? 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2015 1 0 

2 2016 1 0 

3 2017 3 2 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X 

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах не проводилась, оскільки Загальні збори 

проведені єдиним акціонером відповідно до ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства", 
рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів. 

 
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 Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах не проводилося, оскільки Загальні 

збори проведені єдиним акціонером відповідно до ст.49 Закону України "Про акціонерні 
товариства", рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів. 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X   

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше Основні причини скликання позачергових зборів, що проводилися у звітному році: 

1. Припинення повноважень та обрання голови Наглядової ради Товариства. 
2. Створення Дочірнього підприємства. 
 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада     
Виконавчий орган X   
Ревізійна комісія (ревізор)     
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків простих акцій товариства 

Позачергові Загальні збори 
акціонерів, що відбулися 



10.08.2017р., були ініційовані 
єдиним акціонером товариства - 
ТОВ "Столичне будівництво. 

Інше (зазначити) Позачергові Загальні збори акціонерів, що відбулися 10.05.2017 р.,  проведені за ініціативою 
Правління товариства та рішення Наглядової ради товариства. 

 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Річні загальні 
збори акціонерів відбулися 15.03.2017 р. 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 10.05.2017р. та 10.08.2017 р. 

 
Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 3 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 2 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 
кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 

3 

кількість 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 

Інші (запишіть) Наглядова рада самооцінку не проводила. 

 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань : 
Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась. 
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  20 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                        у складі Наглядової ради комітети відсутні 
 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
У складі Наглядової ради комітети відсутні. 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
У складі Наглядової ради комітети відсутні. 
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                                     д/в 



 
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)                                                                          Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління. 
 
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)                                                                          Д/в 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  0  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

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

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)  Так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                        д/в 

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

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

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

Так Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Так Так Так Так Так 

 
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)                                        д/в 

 



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)                                        Протягом останніх трьох років Товариство зовнішнього аудитора не змінювало. 

 
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)                    Ревізійна комісія відсутня. 

 
 
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)                                        Ревізійна комісія відсутня. 

 
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)                                        Товариство не планує залучати інвестиції жодним з перелічених способів 

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

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

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



Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Так 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:     17.04.2012;  
яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Так;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: розміщено на власній веб-сторінці Товариства 
 
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.  
 Товариство дотримується кодексу корпоративного управління 

 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти" за ЄДРПОУ 05396155 
Територія  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1821155100 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, 
ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 

за КВЕД 71.12 

Середня кількість працівників  69   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 12101 Житомирська область , Хорошівський район, смт Хорошів, 
вул. Чкалова, буд.8, т.(04145) 3-22-63 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
                                                  1 2 3 4 
І. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 668 645 

первісна вартість 1001 716 716 
накопичена амортизація 1002 48 71 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 26215 25992 
первісна вартість 1011 40336 41808 
знос 1012 14121 15816 
Інвестиційна нерухомість 1015 472 -- 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 939 -- 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 467 -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 -- 111 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 618 618 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом І 1095 27973 27366 
ІІ. Оборотні активи  
Запаси 

1100 9484 10564 

Виробничі запаси 1101 6864 7421 
Готова продукція 1103 2611 3134 
Товари 1104 9 9 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 3 2484 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

1130 
674 101 

з бюджетом 1135 1114 940 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14 8 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 101 117 
Рахунки в банках 1167 101 117 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом ІІ 1195 11390 14214 
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 39363 41580 
  



Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
1 2 3 4 

І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 3900 3900 

Капітал у дооцінках 1405 12000 11903 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -11667 -11405 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом І 1495 4233 4398 
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- 5399 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом ІІ 1595 -- 5399 
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 34623 29604 

товари, роботи, послуги 1615 -- 282 
розрахунками з бюджетом 1620 22 57 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 36 
розрахунками зі страхування 1625 30 40 
розрахунками з оплати праці 1630 128 133 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 -- 836 

Поточні забезпечення 1660 46 18 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 281 813 
Усього за розділом ІІІ 1695 35130 31783 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 39363 41580 
 
Голова Правління Хуртіна Олена Іванівна 
  
Головний бухгалтер     Кучер Марія Ничипорівна 
  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти" за ЄДРПОУ 05396155 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 3077 267 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (1256) (258) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 1821 9 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 16805 6479 
Адміністративні витрати  2130 (2710) (1904) 
Витрати на збут 2150 (42) (32) 
Інші операційні витрати  2180 (15658) (4482) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 216 70 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 20 7 
Інші доходи  2240 84 -- 
Фінансові витрати  2250 (78) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (41) (22) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 201 55 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -36 -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 165 55 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

2415 -- -- 

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

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 165 55 
 
  



ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 8747 878 
Витрати на оплату праці 2505 3444 2757 
Відрахування на соціальні заходи 2510 758 596 
Амортизація 2515 1500 1458 
Інші операційні витрати 2520 5336 1009 
Разом 2550 19785 6698 
 
 

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 194981200 194981200 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 194981200 194981200 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.00084620 0.00028210 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 0.00084620 0.00028210 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
 
Голова Правління Хуртіна Олена Іванівна 
  
Головний бухгалтер     Кучер Марія Ничипорівна 
  
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти" за ЄДРПОУ 05396155 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 690 267 

Повернення податків і зборів 3005 2067 645 
у тому числі податку на додану вартість 3006 2067 645 
Цільового фінансування 3010 -- 2 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1082 -- 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 -- 5 

Надходження від операційної оренди 3040 -- 23 
Інші надходження 3095 -- 476 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (10220) (6142) 

Праці 3105 (2774) (2235) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (741) (598) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1021) (875) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (1021) (--) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (5399) (808) 
Інші витрачання 3190 (--) (--) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -16316 -9240 
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 190 -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (111) (--) 

необоротних активів 3260 (755) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -676 -- 
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 5399 8990 
Інші надходження 3340 11604 -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 17003 8990 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 11 -250 
Залишок коштів на початок року 3405 101 351 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 5 -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 117 101 
Голова Правління Хуртіна Олена Іванівна 
  
Головний бухгалтер Кучер Марія Ничипорівна 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти" за ЄДРПОУ 05396155 

 
Звіт про власний капітал 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 3900 12000 -- -- -11667 -- -- 4233 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

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

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

4095 3900 12000 -- -- -11667 -- -- 4233 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 165 -- -- 165 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

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

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

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

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

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

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

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

Погашення заборгованості з 
капіталу 

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

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

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

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

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

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

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

Вилучення частки в 
капіталі 

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

Інші зміни в капіталі 4290 -- -97 -- -- 97 -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -97 -- -- 262 -- -- 165 
Залишок на кінець року 4300 3900 11903 -- -- -11405 -- -- 4398 
 
 
Голова Правління Хуртіна Олена Іванівна 
  
Головний бухгалтер Кучер Марія Ничипорівна 
 

 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти" за ЄДРПОУ 05396155 
Територія  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1821155100 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, 
ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 

за КВЕД 71.12 

Середня кількість працівників  69   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 12101 Житомирська область , Хорошівський район, смт Хорошів, 
вул. Чкалова, буд.8, т.(04145) 3-22-63 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Консолідований баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.  

 

                                                                    Форма № 1-к                                      Код за ДКУД 1801007 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
1 2 3 4 

І. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 

1000 668 645 

первісна вартість 1001 716 716 
накопичена амортизація 1002 48 71 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 26215 25992 
первісна вартість 1011 40336 41808 
знос 1012 14121 15816 
Інвестиційна нерухомість 1015 472 -- 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 939 -- 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 467 -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 618 618 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Гудвіл при консолідації 1055 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом І 1095 27973 27255 
ІІ. Оборотні активи  
Запаси 

1100 9484 10564 

Виробничі запаси 1101 6864 7421 
Готова продукція 1103 2611 3134 
Товари 1104 9 9 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 3 2484 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

1130 
674 176 

з бюджетом 1135 1114 941 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14 8 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 101 117 
Рахунки в банках 1167 101 117 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом ІІ 1195 11390 14290 
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 39363 41545 
  



Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 3900 3900 

Капітал у дооцінках 1405 12000 11903 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -11667 -11446 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Неконтрольована частка 1490 -- -- 
Усього за розділом І 1495 4233 4357 
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- 5399 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом ІІ 1595 -- 5399 
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 34623 29604 

товари, роботи, послуги 1615 -- 282 
розрахунками з бюджетом 1620 22 58 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 36 
розрахунками зі страхування 1625 30 41 
розрахунками з оплати праці 1630 128 136 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 -- 836 

Поточні забезпечення 1660 46 18 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 281 814 
Усього за розділом ІІІ 1695 35130 31789 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 39363 41545 
 
Голова Правління Хуртіна Олена Іванівна 
  
Головний бухгалтер     Кучер Марія Ничипорівна 
  
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти" за ЄДРПОУ 05396155 

 

Консолідований звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2017 рік  

 

                                                                    Форма № 2-к                                    Код за ДКУД 1801008 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 3077 267 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (1256) (258) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 1821 9 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 16805 6479 
Адміністративні витрати  2130 (2751) (1904) 
Витрати на збут 2150 (42) (32) 
Інші операційні витрати  2180 (15658) (4482) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 175 70 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 20 7 
Інші доходи  2240 84 -- 
Фінансові витрати  2250 (78) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (41) (22) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 160 55 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -36 -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 124 55 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

2415 -- -- 

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

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 124 55 
Чистий прибуток (збиток), що належить: 
власникам материнської компанії 

2470 -- -- 

неконтрольованій частці 2475 -- -- 
Сукупний дохід, що належить: 
власникам материнської компанії 

2480 -- -- 

неконтрольованій частці 2485 -- -- 
  



ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 8747 878 
Витрати на оплату праці 2505 3473 2757 
Відрахування на соціальні заходи 2510 764 596 
Амортизація 2515 1500 1458 
Інші операційні витрати 2520 5342 1009 
Разом 2550 19826 6698 
 
 

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 194981200 194981200 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 194981200 194981200 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.00063600 0.00028210 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 0.00063600 0.00028210 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Голова Правління Хуртіна Олена Іванівна 
  
Головний бухгалтер Кучер Марія Ничипорівна 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти" за ЄДРПОУ 05396155 

 
Консолідований звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 3-к                                      Код за ДКУД 1801009 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 690 267 

Повернення податків і зборів 3005 2067 645 
у тому числі податку на додану вартість 3006 2067 645 
Цільового фінансування 3010 -- 2 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1082 -- 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 -- 5 

Надходження від операційної оренди 3040 -- 23 
Інші надходження 3095 -- 476 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (10226) (6142) 

Праці 3105 (2794) (2235) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (746) (598) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1026) (875) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (1026) (--) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (5) (--) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (5474) (808) 
Інші витрачання 3190 (--) (--) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -16427 -9240 
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 190 -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

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

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (755) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -565 -- 
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 5399 8990 
Інші надходження 3340 11604 -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 17003 8990 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 11 -250 
Залишок коштів на початок року 3405 101 351 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 5 -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 117 101 
 
Голова Правління Хуртіна Олена Іванівна 
Головний бухгалтер Кучер Марія Ничипорівна 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти" за ЄДРПОУ 05396155 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

за 2017 рік  
 

                                                                                                                                      Форма № 4-к                                                 Код за ДКУД 1801005 
 

Стаття 

Належить власникам материнської компанії 

Некон-
трольова-
на частка 

Разом Код 
рядка 

Зареєст-
рований 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 

(непокрити
й збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Залишок на початок року 4000 3900 12000 -- -- -11667 -- -- 4233 -- 4233 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

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

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

4095 3900 12000 -- -- -11667 -- -- 4233 
-- 4233 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період 4100 -- -- -- -- 124 -- -- 124 

-- 124 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

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

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 

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

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

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

Відрахування до резервного 
капіталу 

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

Внески учасників : Внески до 
капіталу 

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

Погашення заборгованості з 
капіталу 

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

Вилучення капіталу : Викуп акцій 
(часток) 

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

Перепродаж викуплених акцій 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 



(часток) 
Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

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

Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни в капіталі 4290 -- -97 -- -- 97 -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -97 -- -- 221 -- -- 124 -- 124 
Залишок на кінець року 4300 3900 11903 -- -- -11446 -- -- 4357 -- 4357 
 
Голова Правління Хуртіна Олена Іванівна 
  
Головний бухгалтер     Кучер Марія Ничипорівна 
 



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

 

ПРИМІТКИ 

до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

 

Примітка 1. Організація 

ПАТ "Кварцсамоцвіти" веде відлік свого існування з 1931 року, коли була створена 

Волинська експедиція. В 1967 році підприємство перейменоване в рудник 

"Волинський". На базі цього підпрємства в 1977 році було створене ВПО 

"Західкварцсамоцвіти". В 1992 році на базі ВПО "Західкварцсамоцвіти" було створене 

орендне підприємство, яке в процесі приватизації в 1999 році перетворене у ВАТ 

"Кварцсамоцвіти". 

19 березня 2010 року на виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" ВАТ 

"Кварцсамоцвіти" було перереєстровано у ПАТ "Кварцсамоцвіти". ПАТ "Кварцсамоцвіти" 

є правонаступником ВАТ "Кварцсамоцвіти". 

Основними видами діяльності товариства є: 

- діяльність у сфері інжирингу, геології та геодезії, надання послуг технічної 

консультації у цих сферах. 

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу на кінець року 

становила 68 осіб. 

Дочірнє підприємство створено,  філії відсутні. 

 

Примітка 2. "Основа надання інформації" 

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2017 р., є 

бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ. 

Фінансова звітність надана у тисячах гривень. 

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається 

на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом 

трансформації з внесенням коригувань та проведення пере класифікації статей з 

метою складення в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи 

загального призначення та, водночас, концептуальної основи достовірного подання. 

Функціональна валюта 

Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є гривня. 

 

 

Примітка 3. Основні принципи бухгалтерського обліку 

 

Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

 - Дебіторська заборгованість; 

 - Кредиторська заборгованість; 

 - Отримані позики. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання 

Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю.  

 

Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банку. 

 

Поточна дебіторська заборгованість 

У складі поточної дебіторської заборгованості Товариство відображає такі активи: 

 дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами; 

 дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 

 інша поточна дебіторська заборгованість. 

Резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2017 року відсутній. 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами становить станом на 31.12.2017 

року 101тис. грн. 

Дебіторська заборгованість з бюджетом складає станом на 31.12.2017 року 940 тис. 

грн. 

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 року складає 8 тис. 

грн.  

 

Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або 

реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 

 

Основні засоби 



Основні засоби класифікуються за характером і способом використання в діяльності 

Товариства. 

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з 

метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 

грн. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за справедливою вартістю.  

 

Амортизація 

Амортизація по основних засобів нараховується за прямолінійним методом і 

відображається у складі прибутку або збитку. Амортизацію активу починають, коли 

він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця 

розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, 

визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох 

дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний 

для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану 

для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з 

активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. Проте, згідно з 

використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати 

нулю, якщо немає виробництва. За земельними ділянками амортизація не 

нараховується. Строки корисного використання різних об'єктів основних засобів 

можуть бути представлені таким чином: 

 будівлі                                50 років 

 офісні меблі, приладдя і обладнання    5 років 

 транспортні засоби                     5 років 

 

Переоцінка 

Після визнання активом, об'єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна 

достовірно оцінити) слід обліковувати за переоціненою сумою, яка є його 

справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена 

амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Переоцінки 

слід проводити з достатньою регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не 

відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням справедливої вартості 

на кінець звітного періоду. 

Якщо балансова вартість активу збільшилася в результаті переоцінки, збільшення 

визнається в іншому сукупному доході та накопичується у власному капіталі під 

назвою "Дооцінка". Якщо балансова вартість активу зменшилася в результаті 

переоцінки, зменшення має визнаватися в прибутку чи збитку. Проте зменшення слід 

відображати в іншому сукупному доході, якщо існує кредитове сальдо дооцінки щодо 

цього активу. Зменшення, визнане в іншому сукупному доході, зменшує суму, 

акумульовану у власному капіталі на рахунку власного капіталу під назвою 

"Дооцінка". 

 

Подальші витрати 

Товариство не визнає  в балансової вартості об'єкта основних засобів витрати на 

щоденне обслуговування ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати 

визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта 

основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям 

визнання активу. 

 

Оренда 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на 

актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. 

Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на 

прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про 

операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основ протягом строку оренди. 

Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, 

визнаються як витрати. 

 

Запаси 

Запаси відображаються за найменшою з величин між собівартістю і чистою вартістю 

реалізації. Собівартість включає в себе всі витрати, безпосередньо пов'язані з 

виробничим процесом, а також відповідні частки накладних витрат, пов'язані з 

виробництвом на основі звичайної операційної потужності. При вибутті запасів 

використовується метод ФІФО. Чиста реалізаційна вартість являє собою розрахункову 

ціну продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням витрат з продажу  

 

Виплати працівникам 



Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 

зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Короткострокові 

виплати персоналу, забезпечення відпусток -  товариство визнає як витрати під час 

їх планування. 

Станом на 31.12.2017 року поточні забезпечення відпусток складають 18 тис. грн. 

 

Пенсійні зобов'язання 

Товариство не має недержавної пенсійної програми. 

 

Визнання доходів і витрат 

Доходи і витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг 

відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і 

визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату 

балансу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи. 

 

Витрати та позики 

Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не 

капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. 

 

Умовні зобов'язання та активи 

Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання 

розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів , які втілюють у собі економічні 

вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи.  

Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних 

вигод є ймовірним. 

 

Прийняття нових стандартів 

На дату випуску цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові 

стандарти, поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які не вступили в 

силу і не були прийняті Товариством достроково.  

Нові МСФЗ: 

ІFRS 9 Fіnancіal Іnstruments / Фінансові інструменти 

Дата застосування - фінансовий рік, що почнеться 01/01/2018 

ІFRS 15 Revenue from Contracts wіth Customers / Виручка від договорів з клієнтами 

Дата застосування - фінансовий рік, що почнеться 01/01/2018 

ІFRS 16 Leases / Оренда 

Дата застосування - фінансовий рік, що почнеться 01/01/2019 

 

 

Примітка 4. Дохід від реалізації за рік 

                                                 2016р.       2017р. 

Дохід від реалізації продукції та послуг         266          2647 

Дохід від реалізації товарів                     1            430 

Всього дохід                                     267          3077 

 

 

Примітка 5. Собівартість реалізації 

                                              2016р.       2017р. 

Виробничі витрати                             86           480 

Витрати на персонал                           126          588 

Амортизація                                   46           188 

Всього 258 1256 

 

 

Примітка 6. Інші доходи, інші витрати 

                                              2016р.       2017р. 

Інші доходи  

Доходи від списання кредиторської 

заборгованості                                5907         16603 

Дохід від реалізації інших оборотних активів  -            127 

Доходи від операційної оренди активів         48           11 

Фінансові доходи                              -            47 

Інші доходи                                   531          121 

Всього                                        6486         16909 

Інші витрати:   

Собівартість реалізованих запасів             72           75 

Виробничі витрати  по утриманню шахт          -            13999 

Амортизація                                   -            647 

Витрати на оплату праці та соціальні внески   -            524 



Штрафи, пені                                  10           20 

Фінансові витрати                             -            78 

Інші витрати                                  4422         434 

Всього                                        4504         15777  

 

 

Примітка 7. Витрати на збут 

                                      2016р.       2017р. 

Витрати на персонал                   -            - 

Маркетинг та реклама                  -            - 

Інші                                  32          42 

Всього витрат на збут                 32          42 

 

 

Примітка 8. Адміністративні витрати 

                                      2016р.       2017р. 

Витрати на персонал                   943          1259 

Амортизація основних засобів          301          266 

Інші                                  660          1185 

Всього адміністративних витрат        1904          2710 

 

 

Примітка 9. Податок на прибуток 

Підприємство прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату 

до оподаткування на податкові різниці. 

Відстрочені податки відсутні. 

Відхилень між поточним податком на прибуток у податковому обліку та по 

бухгалтерському обліку немає. 

 

Примітка 10. Нематеріальні активи 

                         2016р.       2017р. 

Первісна вартість        716          716 

Накопичена амортизація   48           71 

Залишкова вартість       668          645 

 

 

Примітка 11. Основні засоби 

              Будівлі   Машини та      Транспорт   Меблі та   Незавершене   Всього 

                        обладнання                 приладдя   будівництво 

 

За історичною вартістю 

31.12.2016    28973     7353           3364        646        -             40336 

Надходження   1177      505            15          188        -             1885 

Списання, продаж  -     -256          -157         -          -             -413 

31 грудня     30150     7602           3222        834        -             41808 

2017 року 

 

Накопичена амортизація 

31.12.2016    7451      3744           2877        49         -             14121 

Нарахування 

за рік        1188      393            94          20         -             1695 

31 грудня 

2017 року     8639      4137           2971        69         -             15816 

 

Чиста балансова вартість (залишкова) 

31 грудня 

2017 року     21511     3465           251         765        -             25992 

 

Станом на 31.12.2017 року у складі основних засобів повністю зношені основні 

засоби відсутні. 

Термін користування основними засобами (ОЗ) встановлюється в залежності від 

технічних характеристик об'єкта ОЗ. Термін користування ОЗ за основними групами: 

- будівлі та споруди - 50 років; 

- машини та обладнання - 5 років; 

- транспортні засоби - 5 років; 

Умови користування: користування ОЗ здійснюється у відповідності з вимогами 

технічної документації. 

Ступінь зносу ОЗ складає 37,8% 

Ступінь використання ОЗ складає 5-10 % 

Придбано основних засобів на суму 946 тис. грн. 



Інвестиційна нерухомість переведена до нерухомості, зайнятої власником на суму 

939тис.грн. 

Реалізації основних засобів протягом 2017 року на суму 115 тис.грн. 

Списано протягом року на суму 298 тис. грн. 

Обмежень на використання майна - обмежень немає. 

 

Примітка 12. Інвестиційна нерухомість 

              Будівлі   Машини та      Транспорт   Меблі та   Незавершене   Всього 

                        обладнання                 приладдя   будівництво 

За історичною вартістю 

 

31.12.2016    939       -              -           -          -             939 

Вибуття       939       -              -           -          -             939 

31 грудня 

2017 року     -         -              -           -          -             - 

 

Накопичена амортизація 

31.12.2016    467       -              -           -          -             467 

Нарахування 

за рік        -         -              -           -          -             - 

Інвестиційна 

нерухомість 

переведена до 

нерухомості, 

зайнятої 

власником     467       -              -           -          -             467 

31 грудня 

2017 року     -         -              -           -          -             - 

 

Чиста балансова вартість 

31 грудня 

2017 року    -          -              -           -          -             - 

 

До інших доходів включені доходи  від продажу основних засобів у 2017 році в сумі 

84 тис. грн. Доходи від надання в операційну оренду інвестиційної нерухомості за 

рік, що закінчився  вересень 2017 року, склали 11 тис. грн. 

 

Примітка 13. Запаси 

                         2016р.       2017р. 

Готова продукція         2611         3134 

Сировина та матеріали 

(за історичною вартістю) 6864         7421 

Товари (за собівартістю) 9            9 

Всього запасів           9484         10564 

 

Станом на 31 грудня 2017 року знецінення запасів не відбувалось.  

 

 

Примітка 14. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

                                          2016р.       2017р. 

Торгівельна дебіторська заборгованість    3            2484 

Аванси, видані                            674          101 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом                   1114         940 

Інша дебіторська заборгованість           14           8 

Чиста вартість торгівельної 

дебіторської заборгованості               1805         3533 

 

Аналіз чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості за товари, роботи 

та послуги товариства представлений наступним чином: 

                     2016р.        2017р. 

До 30 днів           677           5 

30-60 днів           -             3 

60-90 днів           14            - 

90-120 днів          1114          - 

Більше 120 днів      -             3525 

Всього               1805          3533 

 

Примітка 15. Грошові кошти 

                            2016р.        2017р. 

Каса та рахунки в банках    100           16 



Банківські депозити, грн.   1             101 

Всього                      101           117 

 

Примітка 16. Статутний капітал 

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2017 р. становить 3 899 624,00 грн. 

Статутний капітал сплачений повністю. Статутний капітал Товариства розподілений на 

194 981 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 грн. кожна.  

Акціонери фізичні особи відсутні. Кількість акціонерів юридичних осіб складає 1 

особа. Загальна частка акцій, що належать юридичним особам, становить 100 %. 

 

Примітка 17. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

                                   2016р.     2017р. 

Інші довгострокові зобов'язання    -          5399 

Всього                             46         5399 

 

Примітка 18. Умовні зобов'язання  

Судові справи 

Різні вимоги та юридичні претензії були пред'явлені Товариству протягом року. 

Управління вважає ці претензії необгрунтованими та виключає ймовірність того, що 

вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства. Ця оцінка узгоджується з 

зовнішньою незалежною юридичною консультацією.  

Додаткову інформацію про ці умовні зобов'язання не розкрито, щоб не завдати 

серйозної шкоди позиції Товариства у відповідних спорах.  

 

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 органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці 

керівництва економічної діяльності Товариства , ймовірно, що Товариство змушене 

платити додаткові податки, штрафи, пені. 

 

 

Примітка 19. Розкриття інформації про пов'язані стороні. 

                                                                2016р.     2017р. 

1 Отримання позик (безвідсоткова поворотна фінансова допомога)  34623      29605 

 

Пов'язаними сторонами ПАТ "Кварцсамоцвіти" є: 

-ТОВ "Столичне будівництво", яке є акціонером ПАТ "Кварц самоцвіти".  

Доля у статутному капіталі складає 100 %. Товариство згідно умов договору купівлі 

- продажу акцій, надає безвідсоткову поворотну фінансову допомогу строком до 2018 

року .  

- провідний управлінський персонал. 

Протягом 2017 року ПАТ "Кварцсамоцвіти" отримало безвідсоткову поворотну фінансову 

допомогу від пов'язаних осіб в сумі 11584 тис. грн., в тому числі: 

- від ТОВ "Столичне будівництво" в сумі 10604 тис. грн.; 

- від фізичних осіб провідного управлінського персоналу в сумі 980 тис. грн. 

Станом на 31.12.2017 р. заборгованість ПАТ "Кварцсамоцвіти" перед пов'язаними 

сторонами складає 29604,5 тис. грн., в тому числі:  

ТОВ "Столичне будівництво" - 28624,5 тис. грн.; 

фізичним особам провідного управлінського персоналу в сумі 980 тис. грн. 

Протягом 2017 року була списана в доходи Товариства прострочена безвідсоткова 

поворотна фінансова допомога ТОВ "Столічне будівництво" в сумі 16602,7 тис. грн. 

Заробітна плата провідного управлінського персоналу ПАТ "Кварцсамоцвіти" за 2017 

рік становить 549,9 тис. грн. 

 

 

Примітка 20. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Основні фінансові інструменти Товариства включають позики та торгову кредиторську 

заборгованість. Основною метою є залучення коштів для фінансування операцій. 

Товариство має інші фінансові інструменти, таки як торгова дебіторська 

заборгованість та грошові кошти. 

 

Основні ризики включають: кредитний ризик та ризик ліквідності. 

Кредитний ризик 

Товариство укладає угоди виключно з відома та фінансово стабільними сторонами. 

Операції з новими клієнтами здійснюються на основі  часткової попередньої оплати. 

Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. 

  

 



Ризик ліквідності 

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 

Товариство аналізує термін платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю, 

а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.  

 

 

Примітка 21. Управління капіталом 

Товариство повинно здійснювати заходи з управління капіталом, спрямовані на 

зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості 

та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї 

діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній 

основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його 

складові ризики. На основі отриманих висновків підприємство здійснює регулювання 

капіталу. 

 

Примітка 22. Події після дати балансу. 

Після 31 грудня 2017 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності 

не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства. 

 

Примітка 23. Затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність за рік, що закінчується 31 грудня 2017 року буде 

затверджуватися на дату проведення загальних зборів акціонерів, які планується 

провести у квітні 2018 року. 

 

Примітка 24. Інформація за сегментами 

Інформації про сегменти відповідно до вимог МСФЗ 8  "Операційні сегменти" не 

розкривається. 

Зовнішньо економічна діяльність не перевищує 10% бар'єр. 

 

Примітка 25. Щодо безперервності Товариства 

Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що ПАТ 

"Кварцсамоцвіти" здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у 

найближчому майбутньому. 

 

Голова правління ПАТ "Кварцсамоцвіти"     О.І. Хуртіна 

Головний бухгалтер                        М.Н. Кучер 

 

 

 

ПРИМІТКИ 

до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

 

Примітка 1. Організація та її операційна діяльність 

ПАТ "Кварцсамоцвіти" веде відлік свого існування з 1931 року, коли була створена 

Волинська експедиція. В 1967 році підприємство перейменоване в рудник 

"Волинський". На базі цього підпрємства в 1977 році було створене ВПО 

"Західкварцсамоцвіти". В 1992 році на базі ВПО "Західкварцсамоцвіти" було створене 

орендне підприємство, яке в процесі приватизації в 1999 році перетворене у ВАТ 

"Кварцсамоцвіти". 

19 березня 2010 року на виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" ВАТ 

"Кварцсамоцвіти" було перереєстровано у ПАТ "Кварцсамоцвіти". ПАТ "Кварцсамоцвіти" 

є правонаступником ВАТ "Кварцсамоцвіти". 

Позачерговими загальними зборами акціонерів від 10 травня 2017 року було прийнято 

рішення щодо створення Дочірнього підприємства, єдиним засновником якого виступає 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти". Повне найменування: Дочірнє 

підприємство "Житомирські кварцсамоцвіти". Розмір статутного капіталу Дочірнього 

підприємства складає 2000 тис. грн. Утворити статутний капітал до 10 травня 2018 

року шляхом внесення матеріальних цінностей та грошових коштів. 

Станом на 31.12.2017 року сума несплаченого статутного капіталу ДП "Житомирські 

кварц самоцвіти" дорівнює 1889 тис. грн. 

До консолідованої фінансової звітності ПАТ "Кварцсамоцвіти" та ДП "Житомирські 

кварцсамоцвіти" (далі - "Групи")  включаються: 

-  Фінансова звітність ПАТ "Кварцсамоцвіти"; 

-  Фінансова звітність ДП "Житомирські кварцсамоцвіти". 

Основними видами діяльності Групи є: 

- діяльність у сфері інжирингу, геології та геодезії, надання послуг технічної 

консультації у цих сферах. 

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу на кінець року 

становила 69 осіб. 

 

Примітка 2. "Основа надання інформації" 



Концептуальною основою консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 

31.12.2017 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ. 

Консолідована фінансова звітність надана у тисячах гривень. 

Консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності 

складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством 

шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведення пере класифікації статей 

з метою складення в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи 

загального призначення та, водночас, концептуальної основи достовірного подання. 

Функціональна валюта 

Функціональною валютою консолідованої фінансової звітності Групи є гривня. 

 

Примітка 3. Основні принципи бухгалтерського обліку 

 

Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

 - Дебіторська заборгованість; 

 - Кредиторська заборгованість; 

 - Отримані позики. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання 

Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю.  

 

Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банку. 

 

Поточна дебіторська заборгованість 

У складі поточної дебіторської заборгованості Товариство відображає такі активи: 

дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами; 

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 

інша поточна дебіторська заборгованість. 

Резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2017 року відсутній. 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами становить станом на 31.12.2017 

року 176 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість з бюджетом складає станом на 31.12.2017 року 941 тис. 

грн. 

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 року складає 8 тис. 

грн.  

 

Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або 

реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 

 

Основні засоби 

Основні засоби класифікуються за характером і способом використання в діяльності 

Товариства. 

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з 

метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 

грн. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за справедливою вартістю.  

 

Амортизація 

Амортизація по основних засобів нараховується за прямолінійним методом і 

відображається у складі прибутку або збитку. Амортизацію активу починають, коли 

він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця 

розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, 

визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох 

дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний 

для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану 

для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з 

активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. Проте, згідно з 

використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати 

нулю, якщо немає виробництва. За земельними ділянками амортизація не 

нараховується. Строки корисного використання різних об'єктів основних засобів 

можуть бути представлені таким чином: 

Будівлі                                   50 років 

офісні меблі, приладдя і обладнання        5 років 

транспортні засоби                         5 років  

 



Переоцінка 

Після визнання активом, об'єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна 

достовірно оцінити) слід обліковувати за переоціненою сумою, яка є його 

справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена 

амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Переоцінки 

слід проводити з достатньою регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не 

відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням справедливої вартості 

на кінець звітного періоду. 

Якщо балансова вартість активу збільшилася в результаті переоцінки, збільшення 

визнається в іншому сукупному доході та накопичується у власному капіталі під 

назвою "Дооцінка". Якщо балансова вартість активу зменшилася в результаті 

переоцінки, зменшення має визнаватися в прибутку чи збитку. Проте зменшення слід 

відображати в іншому сукупному доході, якщо існує кредитове сальдо дооцінки щодо 

цього активу. Зменшення, визнане в іншому сукупному доході, зменшує суму, 

акумульовану у власному капіталі на рахунку власного капіталу під назвою 

"Дооцінка". 

 

Знецінення 

Щоб визначити, чи зменшилася корисність основних засобів, підприємство застосовує 

МСБО 36 "Зменшення корисності активів". 

В кінці кожного звітного періоду підприємство повинно оцінювати, чи є якась ознака 

того, що корисність активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак існує, 

підприємству слід оцінити суму очікуваного відшкодування такого активу. 

Корисність активів зменшується, коли балансова вартість активів перевищує суму їх 

очікуваних відшкодувань. Оцінюючи наявність ознак того, що корисність активу може 

зменшитись, підприємство повинно брати до уваги  такі показники (зовнішніх та 

внутрішніх ) джерел інформації: 

 - протягом періоду ринкова вартість активу зменшилась значно більше, ніж могла б 

зменшитись, за очікуванням, унаслідок плину часу, або звичайного використання; 

 - протягом періоду відбулись зміни зі значним негативним впливом або вони 

відбудуться найближчим часом у технологічному, ринковому, економічному або 

правовому оточенні ; 

 - є свідчення старіння або фізичного пошкодження активу. 

Балансову вартість актива слід зменшувати до суми його очікуваного відшкодування, 

якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування актива менша від його балансової 

вартості. Таке зменшення є збитком від зменшення корисності.  

Будь-який збиток від зменшення корисності переоціненого актива слід визнавати як 

зменшення резерву з переоцінки.  

 

Подальші витрати 

Товариство не визнає  в балансової вартості об'єкта основних засобів витрати на 

щоденне обслуговування ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати 

визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта 

основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям 

визнання активу. 

 

Оренда 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на 

актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. 

Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на 

прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про 

операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основ протягом строку оренди. 

Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, 

визнаються як витрати. 

 

Запаси 

Запаси відображаються за найменшою з величин між собівартістю і чистою вартістю 

реалізації. Собівартість включає в себе всі витрати, безпосередньо пов'язані з 

виробничим процесом, а також відповідні частки накладних витрат, пов'язані з 

виробництвом на основі звичайної операційної потужності. При вибутті запасів 

використовується метод ФІФО. Чиста реалізаційна вартість являє собою розрахункову 

ціну продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням витрат з продажу  

 

Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 

зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Короткострокові 

виплати персоналу, забезпечення відпусток -  товариство визнає як витрати під час 

їх планування. 

Станом на 31.12.2017 року поточні забезпечення відпусток складають 18 тис. грн. 

 

 



Пенсійні зобов'язання 

Товариство не має недержавної пенсійної програми. 

 

Визнання доходів і витрат 

Доходи і витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг 

відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і 

визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату 

балансу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи. 

 

Витрати та позики 

Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не 

капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. 

 

Умовні зобов'язання та активи 

Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання 

розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів , які втілюють у собі економічні 

вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи.  

Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних 

вигод є ймовірним. 

 

Прийняття нових стандартів 

На дату випуску цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові 

стандарти, поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які не вступили в 

силу і не були прийняті Товариством достроково.  

Нові МСФЗ: 

ІFRS 9 Fіnancіal Іnstruments / Фінансові інструменти 

Дата застосування - фінансовий рік, що почнеться 01/01/2018 

ІFRS 15 Revenue from Contracts wіth Customers / Виручка від договорів з клієнтами 

Дата застосування - фінансовий рік, що почнеться 01/01/2018 

ІFRS 16 Leases / Оренда 

Дата застосування - фінансовий рік, що почнеться 01/01/2019 

 

 

Примітка 4. Дохід від реалізації за рік 

                                                2016р.      2017р. 

Дохід від реалізації продукції та послуг        266         2647 

Дохід від реалізації товарів                    1           430 

Всього дохід                                    267         3077 

 

Примітка 5. Собівартість реалізації 

                        2016р.      2017р. 

Виробничі витрати       86          480 

Витрати на персонал     126         588 

Амортизація             46          188 

Всього                  258         1256 

 

 

Примітка 6. Інші доходи, інші витрати 

                                                      2016р.       2017р. 

Інші доходи  

Доходи від списання кредиторської заборгованості      5907         16603 

Дохід від реалізації інших оборотних активів          -            127       

Доходи від операційної оренди активів                 48           11 

Фінансові доходи                                      -            47 

Інші доходи                                           531          121 

Всього                                                6486         16909 

Інші витрати:   

Собівартість реалізованих запасів                     72           75 

Виробничі витрати  по утриманню шахт                  -            13999 

Амортизація                                           -            647 

Витрати на оплату праці та соціальні внески           -            524 

Штрафи, пені                                          10           20 

Фінансові витрати                                     -            78 

Інші витрати                                          4422         434 

Всього                                                4504         15777  

 

 

 

 



Примітка 7. Витрати на збут 

                             2016р.       2017р. 

Витрати на персонал       -            - 

Маркетинг та реклама         -            - 

Інші                         32           42 

Всього витрат на збут        32           42 

 

 

Примітка 8. Адміністративні витрати 

                                2016р.       2017р. 

Витрати на персонал             943          1300 

Амортизація основних засобів    301          266 

Інші                            660          1185 

Всього адміністративних витрат  1904         2751 

 

 

Примітка 9. Податок на прибуток 

Підприємство прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату 

до оподаткування на податкові різниці. 

Відстрочені податки відсутні. 

Відхилень між поточним податком на прибуток у податковому обліку та по 

бухгалтерському обліку немає. 

 

Примітка 10. Нематеріальні активи 

                        2016р.         2017р. 

Первісна вартість       716            716 

Накопичена амортизація  48             71 

Залишкова вартість      668            645 

 

 

Примітка 11. Основні засоби 

              Будівлі   Машини та      Транспорт   Меблі та   Незавершене   Всього 

                        обладнання                 приладдя   будівництво 

 

За історичною вартістю 

31.12.2016    28973     7353           3364        646        -             40336 

Надходження   1177      505            15          188        -             1885 

Списання, продаж  -     -256          -157         -          -             -413 

31 грудня     30150     7602           3222        834        -             41808 

2017 року 

 

Накопичена амортизація 

31.12.2016    7451      3744           2877        49         -             14121 

Нарахування 

за рік        1188      393            94          20         -             1695 

31 грудня 

2017 року     8639      4137           2971        69         -             15816 

 

Чиста балансова вартість (залишкова) 

31 грудня 

2017 року     21511     3465           251         765        -             25992 

 

Станом на 31.12.2017 року у складі основних засобів повністю зношені основні 

засоби відсутні. 

Термін користування основними засобами (ОЗ) встановлюється в залежності від 

технічних характеристик об'єкта ОЗ. Термін користування ОЗ за основними групами: 

- будівлі та споруди - 50 років; 

- машини та обладнання - 5 років; 

- транспортні засоби - 5 років; 

Умови користування: користування ОЗ здійснюється у відповідності з вимогами 

технічної документації. 

Ступінь зносу ОЗ складає 37,8% 

Ступінь використання ОЗ складає 5-10 % 

Придбано основних засобів на суму 946 тис. грн. 

Інвестиційна нерухомість переведена до нерухомості, зайнятої власником на суму 

939тис.грн. 

Реалізації основних засобів протягом 2017 року на суму 115 тис.грн. 

Списано протягом року на суму 298 тис. грн. 

Обмежень на використання майна - обмежень немає. 

Тестування основних засобів на предмет знецінення не проводилось. 

 



 

Примітка 12. Інвестиційна нерухомість 

              Будівлі   Машини та      Транспорт   Меблі та   Незавершене   Всього 

                        обладнання                 приладдя   будівництво 

За історичною вартістю 

 

31.12.2016    939       -              -           -          -             939 

Вибуття       939       -              -           -          -             939 

31 грудня 

2017 року     -         -              -           -          -             - 

 

Накопичена амортизація 

31.12.2016    467       -              -           -          -             467 

Нарахування 

за рік        -         -              -           -          -             - 

Інвестиційна 

нерухомість 

переведена до 

нерухомості, 

зайнятої 

власником     467       -              -           -          -             467 

31 грудня 

2017 року     -         -              -           -          -             - 

 

Чиста балансова вартість 

31 грудня 

2017 року    -          -              -           -          -             - 

 

До інших доходів включені доходи  від продажу основних засобів у 2017 році в сумі 

84 тис. грн. Доходи від надання в операційну оренду інвестиційної нерухомості за 

рік, що закінчився  вересень 2017 року, склали 11 тис. грн. 

 

 

Примітка 13. Запаси 

                          2016р.        2017р. 

Готова продукція          2611           3134 

Сировина та матеріали 

(за історичною вартістю)  6864           7421 

Товари (за собівартістю)  9              9 

Всього запасів            9484           10564 

 

Станом на 31 грудня 2017 року знецінення запасів не відбувалось.  

 

 

 

Примітка 14. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

                                                          2016р.      2017р. 

Торгівельна дебіторська заборгованість                    3           2484 

Аванси, видані                                            674         176 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом     1114        941 

Інша дебіторська заборгованість                           14          8 

Чиста вартість торгівельної дебіторської заборгованості   1805        3609 

 

Аналіз чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості за товари, роботи 

та послуги товариства представлений наступним чином: 

 

                  2016р.      2017р. 

До 30 днів        677         5 

30-60 днів        -           3 

60-90 днів        14          75 

90-120 днів       1114        - 

Більше 120 днів   -           3526 

Всього            1805        3609 

 

 

Примітка 15. Грошові кошти 

                            2016р.     2017р. 

Каса та рахунки в банках    100        16 

Банківські депозити, грн.   1          101 

Всього                      101        117 

 



 

Примітка 16. Статутний капітал 

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2017 р. становить 3 899 624,00 грн. 

Статутний капітал сплачений повністю. Статутний капітал Товариства розподілений на 

194 981 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 грн. кожна.  

Акціонери фізичні особи відсутні. Кількість акціонерів юридичних осіб складає 1 

особа. Загальна частка акцій, що належать юридичним особам, становить 100 %. 

 

Примітка 17. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

                                    2016р.   2017р. 

Інші довгострокові зобов'язання     -        5399 

Всього                              46       5399 

 

 

Примітка 18. Умовні зобов'язання  

Судові справи 

Різні вимоги та юридичні претензії були пред'явлені Товариству протягом року. 

Управління вважає ці претензії необ'рунтованими та виключає ймовірність того, що 

вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства. Ця оцінка узгоджується з 

зовнішньою незалежною юридичною консультацією.  

Додаткову інформацію про ці умовні зобов'язання не розкрито, щоб не завдати 

серйозної шкоди позиції Товариства у відповідних спорах.  

 

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 органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці 

керівництва економічної діяльності Товариства , ймовірно, що Товариство змушене 

платити додаткові податки, штрафи, пені. 

 

 

Примітка 19. Розкриття інформації про пов'язані стороні. 

                                                                 2016р.   2017р. 

1. Отримання позик (безвідсоткова поворотна фінансова допомога) 34623  29604 

 

Пов'язаними сторонами ПАТ "Кварцсамоцвіти" є: 

-ТОВ "Столичне будівництво", яке є акціонером ПАТ "Кварц самоцвіти".  

Доля у статутному капіталі складає 100 %. Товариство згідно умов договору купівлі 

- продажу акцій, надає безвідсоткову поворотну фінансову допомогу строком до 2018 

року .  

- провідний управлінський персонал. 

Протягом 2017 року ПАТ "Кварцсамоцвіти" отримало безвідсоткову поворотну фінансову 

допомогу від пов'язаних осіб в сумі 11584 тис. грн., в тому числі: 

- від ТОВ "Столичне будівництво" в сумі 10604 тис. грн.; 

- від фізичних осіб провідного управлінського персоналу в сумі 980 тис. грн. 

Станом на 31.12.2017 р. заборгованість ПАТ "Кварцсамоцвіти" перед пов'язаними 

сторонами складає 29604 тис. грн., в тому числі:  

ТОВ "Столичне будівництво" - 28624 тис. грн.; 

фізичним особам провідного управлінського персоналу в сумі 980 тис. грн. 

Протягом 2017 року була списана в доходи Товариства прострочена безвідсоткова 

поворотна фінансова допомога ТОВ "Столічне будівництво" в сумі 16603 тис. грн. 

Заробітна плата провідного управлінського персоналу ПАТ "Кварцсамоцвіти" за 2017 

рік становить 550 тис. грн. 

 

Примітка 20. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Основні фінансові інструменти Товариства включають позики та торгову кредиторську 

заборгованість. Основною метою є залучення коштів для фінансування операцій. 

Товариство має інші фінансові інструменти, таки як торгова дебіторська 

заборгованість та грошові кошти. 

Основні ризики включають: кредитний ризик та ризик ліквідності. 

 

Кредитний ризик 

Товариство укладає угоди виключно з відома та фінансово стабільними сторонами. 

Операції з новими клієнтами здійснюються на основі  часткової попередньої оплати. 

Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.  

Ризик ліквідності 

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 

Товариство аналізує термін платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю, 

а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.  



 

Примітка 21. Управління капіталом 

Товариство повинно здійснювати заходи з управління капіталом, спрямовані на 

зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості 

та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї 

діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній 

основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його 

складові ризики. На основі отриманих висновків підприємство здійснює регулювання 

капіталу. 

 

Примітка 22. Події після дати балансу. 

Після 31 грудня 2017 року до дати затвердження керівництвом консолідованої 

фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий 

стан Групи. 

 

Примітка 23. Затвердження консолідованої фінансової звітності 

Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчується 31 грудня 2017 року буде 

затверджуватися на дату проведення загальних зборів акціонерів, які планується 

провести у квітні 2018 року. 

 

Примітка 24. Інформація за сегментами 

Інформації про сегменти відповідно до вимог МСФЗ 8  "Операційні сегменти" не 

розкривається. 

Зовнішньо економічна діяльність не перевищує 10% бар'єр. 

 

Примітка 25. Щодо безперервності Групи 

Ця консолідованої фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що 

Група здатна продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому 

майбутньому. 

 

Примітка 26. Довгострокові фінансові інвестиції Групи 

Позачерговими загальними зборами акціонерів від 10 травня 2017 року було прийнято 

рішення щодо створення Дочірнього підприємства, єдиним засновником якого виступає 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти". Повне найменування: Дочірнє 

підприємство "Житомирські кварцсамоцвіти". Розмір статутного капіталу Дочірнього 

підприємства складає 2000 тис. грн. Утворити статутний капітал до 10 травня 2018 

року шляхом внесення матеріальних цінностей та грошових коштів. 

Станом на 31.12.2017 року ПАТ "Кварцсамоцвіти" було внесено до статуту ДП 

"Житомирські кварцсамоцвіти" 101 тис. грн. Станом на 31.12.2017 року сума 

несплаченого статутного капіталу ДП "Житомирські кварц самоцвіти" дорівнює 1889 

тис. грн. 

Довгострокові фінансові інвестиції Товариства обліковуються за методом участі в 

капіталі. ДП "Житомирські кварцсамоцвіти" закінчило 2017 рік зі збитком 41 тис. 

грн. Непокриті збитки Групи збільшилися на 41 тис. грн. і становлять станом на 

31.12.2017 року 11446 тис. грн. 

 

Голова правління ПАТ "Кварцсамоцвіти"         О.І. Хуртіна 

Головний бухгалтер                            М.Н. Кучер 

 

 



 
XVІ. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Приватне підприємство аудиторська 
фірма "Аудит-Ольга" 

2 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 20425581 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10020, м.Житомир, проспект Миру, буд.16 

4 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

№0482 
26.01.2001 

5 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 

- 
- 
- 
д/н 
- 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність 
системи контролю якості, виданого Аудиторською 
палатою України 

№0655 
22.12.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової 
звітності 01.01.2017 - 31.12.2017 

8 Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 
висловлення думки) 

02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/в 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 2 
11.01.2018 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 11.01.2018 - 28.02.2018 
12 Дата аудиторського висновку (звіту) 28.02.2018 
13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 28140.00 
14 Текст аудиторського висновку (звіту) : 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо консолідованої річної фінансової звітності 

Публічного акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" та його ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ" 

за 2017 рік  

 

Адресат: 

Акціонерам Публічного акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України 

 

Звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного 

товариства "Кварцсамоцвіти" та його ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ 

КВАРЦСАМОЦВІТИ" (далі - "Група"), що складається з консолідованого Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2017 року, 

консолідованого Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), 

консолідованого Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та 

консолідованого Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною 

датою, і Приміток до консолідованої фінансової звітності,  включаючи стислий 

виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі 

"Основа для висловлення думки із застереженням" нашого звіту, консолідована 

фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Групи на 31 грудня 2017 р., та її консолідовані 

фінансові результати і  консолідовані грошові потоки за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ). 

 

Основа для висловлення думки із застереженням  

Як зазначено у Примітці 19 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" до 

консолідованої фінансової звітності, заборгованість ПАТ "Кварцсамоцвіти" перед 

пов'язаними сторонами станом на 31.12.2017 р. складає 29604 тис. грн. та на цю 

дату поточні зобов'язання Товариства перевищили його поточні активи на суму 

17499 тис. грн. Заборгованість перед пов'язаними сторонами це в основному 



заборгованість за безвідсоткову поворотну фінансову допомогу єдиному акціонеру 

ТОВ "Столичне будівництво". Станом на 31.12.2017 року сума такої 

заборгованості складає 28624 тис. грн. Протягом 2018 року безвідсоткова 

поворотна фінансова допомога підлягає поверненню. Інформація, яка наведена в 

Примітці 19, може поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати 

свою діяльність на безперервній основі. Консолідована фінансова звітність не 

розкриває належно інформацію про це питання. 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 

"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. 

Ми є незалежними по відношенню до Групи згідно з етичними вимогами, 

викладеними в Кодексі етики Ради з Міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно 

до цих вимог.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними 

для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 

Керівництво несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає 

Річну інформацію емітента цінних паперів за 2017 рік, , що складена відповідно 

до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (Рішення 

НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826., із змінами та доповненнями), яка буде нам 

надана після дати аудиторського висновку. 

Якщо в результаті ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних паперів за 

2017 рік ми дійдемо висновку, що в ній містяться суттєві викривлення, нам буде 

потрібно довести це до відома осіб, наділених найвищими повноваженнями. 

 

Ключові питання 

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження були 

значущими під час проведення нами аудиту консолідованої фінансової звітності 

за поточний період. 

Ми визначили, що за винятком питань, які викладені в розділі "Основа для 

висловлення думки із застереженням", відсутні інші ключові питання аудиту, про 

які необхідно повідомити в нашому звіті. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за консолідовану фінансову звітність  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, 

щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здатності групи продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 

управлінський персонал або планує ліквідувати групу чи припинити діяльність, 

або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 

за процесом фінансового звітування групи. 

 

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована 

фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства або помилки, та надання звіту аудитора, що містить нашу думку. 

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 

аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 

воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 

приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

 - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої 

фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо 

аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські 

докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, 

ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати 



змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

 - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

 - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 

та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 

можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо 

висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 

увагу в своєму звіті незалежного аудитора до відповідних розкриттів інформації 

у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 

модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звіту незалежного аудитора. Втім майбутні події або 

умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній 

основі; 

 - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової 

звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова 

звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб 

досягти достовірного відображення; 

 - отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової 

інформації суб'єктів господарювання або господарської діяльності Групи для 

висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності. Ми несемо 

відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо 

відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 

включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені 

нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 

ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про 

всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що 

впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних 

застережних заходів. 

 

Директор ПП АФ "Аудит-Ольга" 

(Аудитор, сертифікат аудитора №001405 

чинний до 20 вересня 2018 року) 

В.М. Коломійчук  

 

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 

одноособово надають аудиторські послуги№0482, видане відповідно до рішення 

Аудиторської палати України від 26.01.2001 №98. Рішенням Аудиторської палати 

України від 24.09.2015 р. №35/3 термін дії свідоцтва продовжено до 24.09.2020 

р. 

Фактичне місцезнаходження ППАФ "Аудит-Ольга": 10020, м. Житомир, проспект Миру 

16. 

Дата аудиторського звіту: 28 лютого 2018 року. 

 
 

 

 

 


