
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Директор       Толпигiн Андрiй Вiкторович 

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

М.П. 
22.11.2012 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ 

ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне 

товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00191787 

1.4. Місцезнаходження емітента 
84695, м. Горлiвка, КАРЛА 

МАРКСА, 2 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(0624) 56-02-15 (0624) 56-02-

24 

1.6. Електронна поштова адреса емітента poz @ wn.dn.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 23.04.2012 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація 

опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України №76 
  

25.04.2012 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www. magnezit. ru в мережі Інтернет 27.04.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
 

е) інформація про рейтингове агентство 
 

є) інформація про органи управління емітента 
 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди X 

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

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент 
 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

г) інформація про похідні цінні папери 
 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 



ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 
 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду 
X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) 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 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

17. 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 
 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

20. Основні відомості про ФОН 
 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

24. Правила ФОН 
 

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 

акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 
X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності  

29. 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) 
 

30. Примітки 
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" не 

заповнюється, оскiльки емiтент не належить до об'єднань пiдприємств.  



"Iнформацiя про рейтингове агенство" не заповнювався, оскiльки емiтент не 

здiйснював емiсiю цiнних паперiв, обов'язковiсть рейтингування яких встановлюється 

статтею 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в 

Українi".  

"Iнформацiя про органи управлiння" не заповнювався, оскiльки згiдно до п.п.1.5. 

Роздiлу V "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 

зарвердженого рiшенням ДКЦБФР №1591, цей пункт не заповнюють емiтенти - 

акцiонернi товариства.  

"Інформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" заповнена 

на дату оприлюднення звiту. 

 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуск iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.  

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", не заповнюється, оскiльки 

емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.  

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнюється, оскiльки емiтент не 

здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.  

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється, 

оскiльки емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" не заповнюється, оскiльки в 

звязку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй сертифiкати акцiй були вилученi iз обiгу. 

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" 

не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв, 

забезпечених гарантiями третїх осiб.  

Роздiли Змiсту: "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про 

склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть 

прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi 

включено до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про випуски iпотечних 

сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв", "Основнi вiдомостi про 

ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що 

володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", 

"Правила ФОН" не заповнюються, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних 

сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН.  

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi", не заповнюється, оскiльки емiтент прийняв дату переходу на 

МСФЗ 01.01.2012 р.  

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 

нерухомостi. 

 

 

 

 

 

 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" 

3.1.2. Скорочене найменування (за 

наявності) 

ПАТ "ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" 

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 84695 

3.1.5. Область, район м. Горлiвка 

3.1.6. Населений пункт м. Горлiвка 

3.1.7. Вулиця, будинок КАРЛА МАРКСА, 2 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ № 077952 

3.2.2. Дата державної реєстрації 14.11.1996 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Горлiвської мiської ради Донецької областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний 

капітал (грн.) 

8460380.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал 

(грн.) 

8460380.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, 

відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

Фiлiя"ЦЕНТР -МIСЬКЕ ВIД. ПАТ ПIБ В М.ГОРЛIВКА" 

3.3.2. МФО банку 334464 

3.3.3. Поточний рахунок 26008301550301 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, 

відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

Фiлiя"ЦЕНТР.-МIСЬКЕ ВIД. ПАТ ПIБ В М.ГОРЛIВКА" 

3.3.5. МФО банку 334464 

3.3.6. Поточний рахунок 26008301550301 

3.4. Основні види діяльності 

26.26.0 ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВКИХ КЕРАМIЧНИХ ВИРОБIВ 

51.90.0 IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI 

45.21.1 БУДIВНИЦТВО БУДIВЕЛЬ 

3.5. 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 

Роздрiбна торгiвля алькогольними напоями 
АГ № 

630396 
09.06.2011 

Регiональне 

управлiння 

Департаменту 

контролю за 

виробництвом 

та обiгом 

спирту, 

алкогольних 

напоїв i 

04.06.2012 

Опис 

На балансi пiдприємства знаходиться кафе, яке 

здiйснює роздрiбну торгiвлю власної продукцiї та 

товарiв, у тому числi алкогольними напоями. Ця 

дiяльнiсть потребує лiцензування. Пiсля закiнчення 

строку дiї лiцензiї пiдприємство планує поновити її 

дiю. 

  

Медична практика 
АГ № 

603339 
28.10.2011 

Мiнiстерство 

охорони 

здоров'я 

України 

безстрокова 

Опис 

На балансi пiдприємства знаходиться 

фельдшерський пункт, який здiйснює медичний 

нагляд за здоров'ям працiвникiв пiдприємства. Ця 

дiяльнiсть потребує лiцензування.Пiдприємство не 

планує скасовувати дiю лiцензiї. 

  

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 
АГ № 

630395 
09.06.2011 

Регiональне 

управлiння 

департаменту 

контролю за 

виробництвом 

та обiгом 

спирту, 

алкогольних 

напоїв i 

04.06.2012 

Опис 

На балансi пiдприємства знаходиться кафе, яке 

здiйснює роздрiбну торгiвлю власної продукцiї та 

товарiв, у тому числi тютюновими виробами. Ця 

дiяльнiсть потребує лiцензування. Пiсля закiнчення 

термiну дiї лiцензiї пiдприємчство планує поновити 

її дiю. 

  

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням 

об'єктiв архiтектури 

АВ № 

587443 
08.06.2011 

Державна 

архiтектурно-

будiвельна 

iнспекцiя 

України 

03.05.2012 



Опис 

На балансi пiдприємства знаходиться ремонтно-

будiвельна дiльниця, яка здiйснює господарську 

дiяльнiсть у будiвництвi, пов'язану iз створенням 

об'єктiв архiтектури. Ця дiяльнiсть потребує 

лiцензування. Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї 

пiдприємство планує поновити її дiю. 

  

Придбання, зберiгання, перевезення, знищення, 

використання прекурсорiв (списку 2 таблицi 

IV)"Перелiку наркотичних засобiв, психотропних 

речовин i прекурсорiв" 

АВ № 

586775 
18.10.2011 

Державний 

комiтет 

України з 

питань 

контролю за 

наркотиками 

07.10.2016 

Опис 

На балансi пiдприємства знаходяться лабораторiї, якi 

в своїй виробничiй дiяльностi використовують 

прекурсори. Ця дiяльнiсть потребує лiцензування. 

Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї пiдприємство 

планує поновити її дiю. 

  

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.  

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Мiнiстерство 

промисловостi 

України 

д/в 
03035м. 

КиївСурiкова, 3 
0.000000000000 

Прізвище, 

ім"я, по 

батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав 

паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

д/н 
 

0.000000000000 
 

Усього 0.000000000000 
 

* Не обов'язково для заповнення.  

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть всього персоналу в 2011 роцi склала 543 особи, у тому числi промислово-

виробничого персоналу 522 особи. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв промислово-виробничого 

персоналу у порiвняннi з 2010 роком зменшилася на 37 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 

у 2011 роцi складала 3 особи. В 2011 роцi рiст заробiтної плати на одного працюючого у порiвняннi з 2010 р. 

становив 567 грн., або 16,5 % i досяг середнього рiвня 3999 грн. за мiсяц. Тарифнi ставки та должностнi 



оклади працiвникiв пiдприємства на протязi року пiдвищились на 20 %. Фонд оплати працi у 2011 роцi у 

порiвняннi з 2010 роком збiльшився на 2036,9 тис.грн. i склав 26192,3 тис.грн.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада Голова правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Курзанова Надiя Петрiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВА 737274 23.04.1997 Центрально-Мiським РВ УМВС у 

м.Горлiвцi Донецької областi 

6.1.4. Рік народження** 1958 

6.1.5. Освіта** Донецький Державний унiверситет ф-т "Економiка та 

управлiння виробництвом" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 30 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", генеральний 

директор ради директорiв ВАТ "Пантелеймонiвський 

вогнетривкий завод" 

6.1.8. Опис Голова правлiння виконує функцiї голови виконавчо-

розпорядчого органу Товариства та керує його роботою. До 

повноважень та обов'язкiв голови правлiння належить: 1) 

розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства в 

межах,встановлених законодавством України, Статутом 

Товариства та Корпоративним Кодексом; 2) здiйснювати 

рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти; 3) керувати роботою 

правлiння; 4) органiзовувати роботу правлiння, забезпечувати 

ведення протоколiв засiдань правлiння; 5) забезпечувати 

виконання рiшень загальних зборiв, рiшень наглядовоi ради i 

правлiння; 6) створювати для працiвникiв Товариства безпечнi 

та сприятливi умови працi. Протягом року голова правлiння за 

виконання функцiй по управлiнню товариством, своiх 

повноважень та обов'язкiв отримав винагороду у виглядi 

заробiтноi плати 882 тис.грн. Винагорода у натуральнiй формi 

не сплачувалась. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Протягом 

своєї дiяльностi обiймала посади голови профспiлки, 

начальнику вiддiлу наукової органiзацiї працi, заступника 

директору з економiцi, головного економiсту заводу, 

генерального директору, голови правлiння ВАТ "ПВЗ". 

Призначена на посаду рiшенням Наглядової ради 11.07.2011 р. 

На дату подання звiту звiльнена рiшенням Наглядової ради 

07.02.2012 р. Головою правлiння рiшенням Наглядової ради вiд 

07.02.2012 р. призначений Толпигiн А.В. 

6.1.1. Посада Член правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Шеремет Вадим Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи ВВ 634792 16.12.1998 Центрально-Мiським РВ Горлiвського 



(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

МУ УМВС України В Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 1969 

6.1.5. Освіта** Донецький полiтехнiчний iнститут, Донецький нацiональний 

технiчний унiверсiтет iвтривiв" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", головний 

iнженер. 

6.1.8. Опис Член правлiння має наступнi повноваження та обов'язки: 1) 

дiяти в iнтересах Товариства сумлiнно, розумно та без 

перевищення своїх повноважень для досягнення мети 

дiяльностi Товариства; 2) керуватися у своiй дiяльностi чинним 

законодавством, Статутом Товариства, Корпоративним 

кодексом, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) 

виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв 

та наглядовою радою товариства; 4) органiзовувати скликання 

та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 5) 

розробляти проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. За виконання 

функцiй члена правлiння винагороду у грошовiй та натуральнiй 

формi не отримувавь. На iнших пiдприемствах посад не 

обiймае. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. 

Протягом своєї дiяльностi обiймав посади майстра, начальника 

ремонтно-механiчного цеха, головного механiка, головного 

iнженера. Призначен на посаду рiшенням Наглядової ради 

11.07.2011 р. На дату подання звiту був звiльнений з посади та 

знову призначений 07.02.2012 р. рiшенням Наглядової ради. 

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Курзанов Валерiй Iванович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВА 737275 23.04.1997 Центрально-Мiським РВ УМВС у 

м.Горлiвцi Донецької областi 

6.1.4. Рік народження** 1955 

6.1.5. Освіта** Донецький полiтехничний iнститут, факультет "Автомобiлi та 

автомобiльне господарство" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 30 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", голова 

Наглядової ради ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий 

завод" 

6.1.8. Опис До повноважень та обов'язкiв голови Наглядової ради згiдно 

Корпоративного Кодексу товариства належить: 1) дiяти в 

iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своiх повноважень; 2) керуватися у своiй 

дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, 

Корпоративним Кодексом, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та наглядовою радою товариства; 4) 



здiйснення контролю за реалiзацiєю основних напрямiв 

дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, 

погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення 

контролю за їх реалiзацiєю. За виконання функцiй голови 

наглядової ради винагороду у грошовiй та натуральнiй формi не 

отримував. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Протягом 

своєї дiяльностi обiймав посади начальника цеху, головного 

iнженера, директора заводу, виконавчого директору, голови 

правлiння, голови наглядової ради, першого заступника голови 

правлiння. Призначен на посаду Голови наглядової ради 

рiшенням Наглядової ради 27.04.2011 р. На дату подання звiту 

звiльнен з посади рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

06.02.2012 р. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Курзанова Ольга Валерiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВС 348919 21.06.2000 Центрально-Мiським РВ Горлвського МУ 

УМВС у Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 1984 

6.1.5. Освіта** Донецькiй нацiональний унiверситет, спецiальнiсть 

"Менеджмент органiзацiй" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", економiст. 

6.1.8. Опис До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно 

Корпоративного Кодексу товариства належить: 1) дiяти в 

iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своiх повноважень; 2) керуватися у своiй 

дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, 

Корпоративним Кодексом, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) 

здiйснення контролю за реалiзацiєю основних напрямiв 

дiяльностi Товариства, ухваленнястратегiї Товариства, 

погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення 

контролю за їх реалiзацiєю. Як член Наглядової ради 

винагороду у грошовiй та натуральнiй формi не отримувала. На 

iнших пiдприємствах посад не обiймає. Непогашеної судимостi 

за корисливi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi 

обiймала посади економiста планово-економiчного вiддiлу, 

начальника корпоративного вiддiлу. Призначена на посаду 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПВЗ" вiд 

27.04.2011 р. На дату подання звiту звiльнена з посади 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.02.2012 р. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Войленко Галина Володимирiвна 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВА 779480 08.07.1997 Центрально- Мiським РВ Горлiвського 

МУ УМВС у Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 1949 

6.1.5. Освіта** Ясинуватський будiвельний технiкум, спецiальнiсть технiк-

будiвельник 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 25 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ "Фiрма Єлана" 

6.1.8. Опис До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно 

Корпоративноно Кодексу товариства належить: 1) дiяти в 

iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своiх повноважень; 2) керуватися у своiй 

дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариста, 

Корпоративним Кодексом, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) 

здiйснення контролю за реалiзацiєю основних напрямiв 

дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, 

погодження рiчного бюджету, бiзнес -планiв та здiйснення 

контролю за їх реалiзацiєю. Як член Наглядовоi ради не 

отримувала винагороду у грошовiй та натуральнiй формi. 

Обiймае посаду голови профспiлкового комiтету ПАТ 

"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", який розташований 

за адресою: 84695, г. Горлiвка, вул.К.Маркса, 2. Непогашеної 

судимостi за корисливi злочини не має. Протягом своєї 

дiяльностi обiймала посади iнженера ПТВ, iнженера тех. 

вiддiлу, старшого iнженера економiста, голови виконкома, 

директора товариства, голови профспiлки. Призначена на 

посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПВЗ" вiд 

27.04.2011 р. На дату подання звiту звiльнена з посади 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.02.2012 р. 

6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Гаврiчкова Олена Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВВ 868487 16.07.1999 Центрально-Мiським РВ Горлiвського 

МУ УМВС України в Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 1973 

6.1.5. Освіта** Днiпропетровська металургiйна академiя України,факультет 

"Економiка та управлiння" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", бухгалтер 

6.1.8. Опис До повноважень та функцiональних обов'язкiв голови ревiзiйної 

комiсiї належить: 1) здiйснення планових та позапланових 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) 

органiзацiя роботи ревiзiйноi комiсii; 3) скликання засiдання 



ревiзiйноi комiсii та голосування на ньому, затвердження 

порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв 

засiдань ревiзiйноi комiсii; 4) доповiдання про результати 

проведених ревiзiйною комiсiею перевiрок загальним зборам 

акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства; 5) пiдтримувати 

постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами 

Товариства. Як голова ревiзiйноi комiсii винагороду у грошовiй 

та у натуральнiй формi не отримувала. На iнших пiдприємствах 

посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi злочини 

не має. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади бухгалтера-

ревiзора, економiста по облiку, бухгалтера аудиторсько-

ревiзiйної служби, заступника головного бухгалтера. 

Призначена на посаду рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 

27.04.2011 . 

6.1.1. Посада Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Непотачова Лариса Олексiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВЕ 855154 25.07.2002 Центрально -Мiським РВ Горлiвського 

МУ УМВС в Донецкiй областi 

6.1.4. Рік народження** 1968 

6.1.5. Освіта** Донецький державний унiверсiтет, факультет "Фiнансово-

облiковий" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" , заступник 

головного бухгалтера. 

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно з 

посадовою iнструкцiєю: 1)забеспечувати виконання завдань та 

функцiй, покладених на головну бухгалтерiю у вiдповiднiсть з 

Положенням "Про головну бухгалтерiю". 2) забезпечення 

ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись единих 

методологiчних принципiв, встановлених Законом України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; 3) 

забезпечення ведення податкового облiку у вiдповiдностi з 

вимогами Законiв України; 4) органiзацiя контролю за 

вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх 

господарських операцiй; 5) забезпечення складання на основi 

даних бухгалтерського облiку фiнансовоi звiтностi 

пiдприемства, ii пiдписання i надання користувачам. За 

виконання функцiй головного бухгалтера виплачена заробiтна 

плата у грошовiй формi у сумi 263 тис.грн. Винагорода у 

натуральнiй формi не сплачувалася. На iнших пiдприємствах 

посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi злочини 

не має. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади технiка з 

облiку, бухгалтера, старшого бухгалтера, заступника головного 

бухгалтера. Змiни по посадi протягом звiтного року не 

вiдбувалися. 

6.1.1. Посада Член правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Коренєва Любов Миколаївна 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВВ 473687 23.06.1999 Центрально-Мiським РВ Горлiвського 

МУ УМВС у Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 1959 

6.1.5. Освіта** Харкiвський фiнансово-економiчний iнститут, спецiальнiсть 

"Бухоблiк пiдприємтсва" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", заступник 

голови правлiння з фiнансiв-головний бухгалтер. 

6.1.8. Опис Член правлiння має наступнi повноваження та обов'язки: 1) 

дiяти в iнтересах Товариства сумлiнно, розумно та без 

перевищення своїх повноважень для досягнення мети 

дiяльностi Товариства; 2) керуватися у своiй дiяльностi чинним 

законодавством, Статутом Товариства, Корпоративним 

кодексом, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) 

виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв 

та наглядовою радою товариства; 4) органiзовувати скликання 

та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 5) 

розробляти проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. За виконання 

функцiй члена правлiння винагорода у грошовiй та натуральнiй 

формi не сплачувалась. На iнших пiдприемствах посад не 

обiймае. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. 

Протягом своєї дiяльностi обiймала посади начальнику ВОТiЗi 

начальника економiчної служби, заступника директору з 

економiцi, головного економiсту, заступника голови правлiння з 

фiнансiв- головний бухгалтер, заступник голови правлiння з 

економiцi та фiнансiв. Призначена на посаду рiшенням 

Наглядової ради вiд 11.07.2011 р. На дату подання звiту 

звiльнена з посади рiшенням Наглядової ради вiд 07.02.2012 р. 

6.1.1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Кривцова Жанна Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВС 673385 16.01.2001 Центрально-Мiським РВ Горлiвського 

МУ УМВС України у Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 1962 

6.1.5. Освіта** Азербайджанський iнститут народного господарства, факультет 

"Бухгалтерський облiк" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", економiст. 

6.1.8. Опис До повноважень та функцiональних обов'язкiв члена ревiзiйної 

комiсiї належить: 1)брати участь у загальних зборах акцiонерiв, 

перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї; 2)дотримуватися 

усiх встановлених у Товариствi правил; 3)своєчасно подавати 

ревiзiйної комiсiї, правлiнню, наглядовiй радi, загальним зборам 

акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 



фiнансовий стан Товариства. За виконання обов'язкiв члена 

Ревiзiйної комiсiї винагороду у грошовiй чи натуральнiй формi 

не отримувала. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Протягом 

своєї дiяльностi обiймала посади бухгалтера, iнженера, 

економiста, економiста по бухгалтерському облiку. Призначена 

на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 

р.. 

6.1.1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ливадна Олена Юрiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВК 363130 25.01.2007 Центрально-Мiським РВ Горлiвського 

МУ УМВС України у Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 1977 

6.1.5. Освіта** Харкiвська транспортна академiя, факультет "Транспортний 

менеджмент" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", менеджера. 

6.1.8. Опис До повноважень та функцiональних обов'язкiв члена ревiзiйної 

комiсiї належить: 1)брати участь у загальних зборах акцiонерiв, 

перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї; 2)дотримуватися 

усiх встановлених у Товариствi правил; 3)своєчасно подавати 

ревiзiйної комiсiї, правлiнню, наглядовiй радi, загальним зборам 

акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства. За виконання обов'язкiв члена 

Ревiзiйної комiсiї винагороду у грошовiй чи натуральнiй формi 

не отримувала. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Протягом 

своєї дiяльностi обiймала посади економiста, ведущего 

економiста, начальника фiнансової групи, старшого економiста 

фiнансової групи, менеджера, економiста фiнансової групи. 

Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

ВАТ "ПВЗ" вiд 27.04.2011 р. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

ЗАТ "Вiзавi" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

24068600  

6.1.4. Рік народження** 0 

6.1.5. Освіта**  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та ЗАТ "В?завi" 



попередня посада, яку займав** 

6.1.8. Опис До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно 

Корпоративного Кодексу товариства належить: 1) дiяти в 

iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своiх повноважень; 2) керуватися у своiй 

дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, 

Корпоративним Кодексом, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) 

здiйснення контролю за реалiзацiєю основних напрямiв 

дiяльностi Товариства, ухваленнястратегiї Товариства, 

погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення 

контролю за їх реалiзацiєю. Винагорода у грошовiй та 

натуральнiй формi не сплачувалась. Призначено на посаду 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПВЗ" вiд 

27.04.2011 р. На дату подання звiту звiльнено з посади 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.02.2012 р. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

ЗЕП у формi ТОВ "Азовiмпекс" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

23605421  

6.1.4. Рік народження** 0 

6.1.5. Освіта**  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ЗЕП у формi ТОВ "Азовiмпекс" 

6.1.8. Опис До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно 

Корпоративного Кодексу товариства належить: 1) дiяти в 

iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своiх повноважень; 2) керуватися у своiй 

дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, 

Корпоративним Кодексом, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) 

здiйснення контролю за реалiзацiєю основних напрямiв 

дiяльностi Товариства, ухваленнястратегiї Товариства, 

погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення 

контролю за їх реалiзацiєю. Винагорода у грошовiй та 

натуральнiй формi не сплачувалась. Призначено на посаду 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПВЗ" вiд 

27.04.2011 р. На дату подання звiту звiльнено з посади 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.02.2012 р. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Компанiя "Делмарк Менеджмент Лiмiтед" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

1437512  



видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

6.1.4. Рік народження** 0 

6.1.5. Освіта**  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Компанiя "Делмарк Менеджмент Лiмiтед" 

6.1.8. Опис До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно 

Корпоративного Кодексу товариства належить: 1) дiяти в 

iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своiх повноважень; 2) керуватися у своiй 

дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, 

Корпоративним Кодексом, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) 

здiйснення контролю за реалiзацiєю основних напрямiв 

дiяльностi Товариства, ухваленнястратегiї Товариства, 

погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення 

контролю за їх реалiзацiєю. Винагорода у грошовiй та 

натуральнiй формi не сплачувалась. Призначено на посаду 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПВЗ" вiд 

27.04.2011 р. На дату подання звiту звiльнено з посади 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.02.2012 р. 

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
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про

сті 

імен

ні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привілей

овані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явн

ика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

правлi

ння 

Курзанов

а Надiя 

Петрiвна 

ВА 737274 

23.04.1997 

Центрально

-Мiським 

РВ УМВС у 

24.07.

1995 
84092 

9.9395100

0000 

840

92 
0 0 0 



м.Горлiвцi 

Донецької 

областi 

Член 

правлi

ння 

Шеремет 

Вадим 

Миколайо

вич 

ВВ 634792 

Центрально

-Мiським 

РВ 

Горлiвськог

о МУ 

УМВС 

України В 

Донецькiй 

областi 

27.07.

1995 
42 

0.0049000

0000 
42 0 0 0 

Голова 

Нагляд

ової 

ради, 

перши

й 

заступ

ник 

голови 

правлi

ння 

Курзанов 

Валерiй 

Iванович 

ВА 737275 

23.04.1997 

Центрально

-Мiським 

РВ УМВС у 

м.Горлiвцi 

Донецької 

областi 

24.07.

1995 
84133 

9.9443500

0000 

841

33 
0 0 0 

Член 

Нагляд

ової 

ради 

Курзанов

а Ольга 

Валерiївн

а 

ВС 348919 

21.06.2000 

Центрально

-Мiським 

РВ 

Горлвського 

МУ УМВС 

у Донецькiй 

областi 

 
83021 

9.8129162

0471 

830

21 
0 0 0 

Член 

Нагляд

ової 

ради 

Войленко 

Галина 

Володими

рiвна 

ВА 779480 

08.07.1997 

Центрально

-Мiським 

РВ 

Горлiвськог

о МУ 

УМВС у 

Донецькiй 

областi 

 
50 

0.0059100

0000 
50 0 0 0 

Голова 

ревiзiй

ної 

комiсiї 

Гаврiчков

а Олена 

Миколаїв

на 

ВВ 868487 

16.07.1999 

Центрально

-Мiським 

РВ 

Горлiвськог

о МУ 

УМВС 

України в 

Донецькiй 

областi 

25.07.

1995 
42 

0.0049600

0000 
42 0 0 0 

Головн

ий 

Непотачо

ва Лариса 

ВЕ 855154 

25.07.2002  
0 

0.0000000

0000 
0 0 0 0 



бухгал

тер 

Олексiївн

а 

Центрально 

-Мiським 

РВ 

Горлiвськог

о МУ 

УМВС в 

Донецкiй 

областi 

Член 

Нагляд

ової 

ради 

ЗАТ 

"Вiзавi" 

немає 

ЄДРПОУ 

24068600 

немає 

 

10302

1 

12.176880

00000 

103

021 
0 0 0 

Член 

Нагляд

ової 

ради 

ЗЕП у 

формi 

ТОВ 

"Азовiмпе

кс" 

немає 

ЄДРПОУ 

23605421 

немає 

 

17187

3 

20.315040

00000 

171

873 
0 0 0 

Член 

Нагляд

ової 

ради 

Компанiя 

"Делмарк 

Менеджм

ент 

Лiмiтед" 

немає 

реєстр.№ 

1437512 

немає 

26.11.

2008 

16920

8 

20.000050

00000 

169

208 
0 0 0 

Член 

правлi

ння 

Коренєва 

Любов 

Миколаїв

на 

ВВ 473687 

23.06.1999 

Центрально

-Мiським 

РВ 

Горлiвськог

о МУ 

УМВС у 

Донецькiй 

областi 

 
0 

0.0000000

0000 
0 0 0 0 

Член 

ревiзiй

ної 

комiсiї 

Кривцова 

Жанна 

Миколаїв

на 

ВС 673385 

16.01.2001 

Центрально

-Мiським 

РВ 

Горлiвськог

о МУ 

УМВС 

України у 

Донецькiй 

областi 

 
0 

0.0000000

0000 
0 0 0 0 

Член 

ревiзiй

ної 

комiсiї 

Ливадна 

Олена 

Юрiївна 

ВК 363130 

25.01.2007 

Центрально

-Мiським 

РВ 

Горлiвськог

о МУ 

УМВС 

України у 

Донецькiй 

областi 

25.07.

1995 
260 

0.0307314

8015 
260 0 0 0 

Усього 69574

2 

82.235300

00000 

695

742 

0 0 0 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  

 

 

 

 

 

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

Наймену

вання 

юридичн

ої особи 

Ідентифіка

ційний код 

за 

ЄДРПОУ 

Місцезнахо

дження 

Дата 

внесе

ння 

до 

реєст

ру 

Кільк

ість 

акцій 

(штук

) 

Від 

загально

ї 

кількост

і акцій (у 

відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

про

сті 

іме

нні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привіле

йовані 

іменні 

привіле

йовані 

на 

пред'явн

ика 

АТ "МАГ 

ХОЛДИ

НГЗ" 

107489 

L2449 м. 

Люксембур

г Бульвар 

Рояль, 11 

 

77496

8 

92.00000

000000 

774

968 
0 0 0 

Прізвищ

е, ім'я, 

по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт** 

Дата 

внесе

ння 

до 

реєст

ру 

Кільк

ість 

акцій 

(штук

) 

Від 

загально

ї 

кількост

і акцій (у 

відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

про

сті 

іме

нні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привіле

йовані 

іменні 

привіле

йовані 

на 

пред'явн

ика 

Усього 77496

8 

92.00000

000000 

774

968 

0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 27.04.2011 

Кворум зборів** 92.000000000000 

Опис 

Порядок денний зборiв 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту 

роботи Загальних зборiвакцiонерiв. 2. Звiт Виконавчого органу Товариства про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та вiзначення 

основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 

2009-2010 роки. 4. Звiт та затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства за 2010 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 

рiк. 6. Розподiл фактичного прибутку за 2009 рiк. 7. Розподiл фактичного прибутку 

Товариства за 2010 рiк (затвердження строку та порядку виплати дивiдендiв за 2010 

р.) та затвердження плану розподiлу прибутку на 2011 рiк. 8. Про приведення 

дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi 

товариства" (про визначення типу Товариства; про змiну найменування Товариства). 

9. Про внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку iз приведенням його у 

вiдповiднiсть до норм Закону про акцiонернi товариства, у тому числi щодо змiни 

найменування Товариства. Затвердження Статуту у новiй редакцiї. Визначення 

уповноваженої особи для пiдписання Статуту у новiй редакцiї та проведення його 

державної реєстрацiї. 10. Про затвердження положення про Загальнi збори акцiонерiв 

Товариства. 11. Про затвердження положення про Наглядову раду Товариства. 12. 

Про затвердження положення про Правлiння Товариства. 13. Про затвердження 

положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 14. Про внесення змiн до 

Корпоративного Кодексу Товариства шляхом викладання його в новiй редакцiї. 15. 

Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 16. Про обрання членiв Наглядової 

ради Товариства. 17. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради 

Товариства iз визначенням особи, уповноваженої на iх пiдписання з боку Товариства. 

18. Вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 19 Про обрання членiв 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 20. Про затвердження умов договорiв iз членами 

Ревiзiйної комiсiї Товариства iз визначенням особи, уповноваженої на їх пiдписання з 

боку Товариства. 21. Про прийняття рiшення щодо укладення, схвалення та 

погодження умов, надання дозволу на укладання Товариством угод та правочинiв. 22. 

Про прийняття рiшення щодо списання основних засобiв пiдприємства. 3 першого 

питання порядку денного вирiшили: 1. Затвердити склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 

чотирьох осiб. Функцiю пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного 

покласти на Головуючого. 2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: Лiтвиненко 

О.В. - голова комiсiї Коренєва ?.М. - секретар комiсiї Прядченко ?.М. - член комiсiї 

Цурман Г.М. - член комiсiї 3. Затвердити запропонований Головуючим регламент 

роботи Загальних зборiв акцiонерiв. 4. З питань порядку денного № 16,19 встановити 

кумулятивний спосiб голосування (бюлетенями), з усiх iнших питань порядку денного 

- вiдкритим голосуванням (картками). Пiдсумки голосування, що вiдбулися пiд час 

проведення Загальних зборiв з питань 16,19 порядку денного, пiдбиваються членами 

лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля пiдбиття, але до завершення Загальних 

зборiв. З другого питання порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Правлiння про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "Пантелеймонiвський 



вогнетривкий завод" за 2010 рiк i основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 

З третього питання порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради про 

здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння ВАТ "Пантелеймонiвський 

вогнетривкий завод" за 2009-2010 роки. З четвертого питання порядку денного 

вирiшили: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-

господарської дiяльностi ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" за 2010 рiк. 

3 п'ятого питання порядку денного вирiшили: Затвердити звiт i баланс ВАТ "ПВЗ" за 

2010 рiк з наступними показниками: статтi активу i пасиву рiчного балансу 

01/01/2010р. 263398 тис. грн. 01/01/2011р. 312280 тис. грн. дебiторська заборгованiсть, 

усього на 01.01.2011р. 48611 тис. грн. поточнi забов'язання, усього на 01.01.2011р. 

8260 тис. грн. чистий прибуток за 2010 рiк 55927 тис. грн. З шостого питання порядку 

денного вирiшили: Затвердити розподiл використання чистого прибутку за 2009 рiк у 

розмiрi 37563 тис. грн. на: - розвиток i удосконалювання виробництва та поповнення 

обiгових коштiв - 37563 тис. грн. З сьомого питання порядку денного вирiшили: На 

пiдставi затвердженого рiчного звiту та балансу ВАТ "Пантелеймонiвський 

вогнетривкий завод" за 2010 рiк: 1. Затвердити розподiл використання чистого 

прибутку за 2010 рiк у розмiрi 55926584,00 грн. на: - розвиток i удосконалювання 

виробництва та поповнення обiгових коштiв - 41426389 грн. - дивiденди акцiонерам - 

11500195 грн. - на збiльшення резервного капiталу - 3000000 грн. 2. Затвердити: 2.1 

дивiденди за 2010 рiк виплачуються Товариством самостiйно; 2.2 наступнi строки та 

порядок виплати дивiдендiв у сумi 11500195 гривень (одинадцять мiльйонiв п'ятсот 

тисяч сто дев'яносто п'ять грн. 00 копiйок), при цьому на одну акцiю припадає 13,593 

гривень (тринадцять грн. 593 коп.) дивiдендiв. Згiдно вказаного вище Загальними 

зборами встановити наступне: 2.2.1 Дата складання перелiку акцiонерiв є дата 

проведення Загальних зборiв. Список акцiонерiв (реєстр) якi мають право приймати 

участь у Загальних зборах акцiонерiв, наданий ВАТ "Нацiональний депозiтарiй 

України", вважається i є списком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 2.2.2. 

Датою початку виплати дивiдендiв є 01 червня 2011 року 2.2.3. Датою закiнчення 

виплати дивiдендiв є 27 жовтня 2011 року. 2.2.4. Форма виплати дивiдендiв - грошовi 

кошти. 2.2.5. Виплата дивiдендiв акцiонерам Товариства проводиться: 

2.2.5.1.акцiонерам - юридичним особам - на поточнi рахунки у банках, реквiзити яких 

вказанi у реєстрi акцiонерiв на дату проведення Загальних зборiв; 2.2.5.2.. акцiонерам 

- юридичним особам-нерезидентам - на поточнi рахунки у банках, реквiзити яких 

вказанi у реєстрi акцiонерiв на дату проведення Загальних зборiв з утриманням 

податку на доходи згiдно Податкового кодексу України; 2.2.5.3.акцiонерам - фiзичним 

особам - на поточнi рахунки у банках, реквiзити яких вказанi у реєстрi акцiонерiв на 

дату проведення Загальних зборiв з утриманням податку на доходи з фiзичних осiб 

згiдно Податкового кодексу України; 2.2.5.4.акцiонерам - фiзичним особам - iз каси 

пiдприємства готiвкою. Виплата буде проводиться видачею коштiв з каси Товариства 

за адресою: Донецька обл., м.Горлiвка, смт. Пантелеймонiвка, вул.К. Маркса ,2 з 01 

червня 2011року по 03 червня 2011 року з 8.00 години до 17.00години (обiдня перерва 

з 12.00г. до 13.00г.), далi до 27 жовтня 2011 по робочих днях з 15.00 години до 17.00 

години. Акцiонерам для отримання нарахованих дивiдендiв готiвкою iз каси при собi 

необхiдно мати паспорт та iдентифiкацiйний код. 2.2.5.5.акцiонерам - фiзичним 

особам, у разi неможливостi отримання дивiдендiв з каси пiдприємства по особистiй 

заявi за згодою акцiонера можуть бути здiйсненi виплати шляхом поштового переказу 

за рахунок акцiонера. Заяви на поштовий переказ дивiдендiв приймаються на протязi 

30 днiв з дати прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, а саме - з дати проведення 

Загальних зборiв. Заява акцiонера на поштовий переказ дивiдендiв повинна мiстити: 

1)прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера; 2)серiю i номер паспорта акцiонера , дату 

видачi та орган, що його видав ; 3)мiсце проживання акцiонера; 4) прохання про 

пересилання суми дивiдендiв за 2010 рiк поштовим переказом з утриманням плати за 

пересилання грошового переказу за рахунок акцiонера. 5) поштова адреса акцiонера 

на яку необхiдно здiйснити переказ належних йому дивiдендiв. 6) особистий пiдпис 

До заяви необхiдно додати копiї 1-6 сторiнок паспорта та iдентифiкацiйного коду, 

кожна сторiнка яких повинна бути завiрена особистим пiдписом акцiонера. 2.2.5.6.у 

випадку неотримання дивiдендiв та вiдсутностi заяви про отримання дивiдендiв 

акцiонерiв до 27 жовтня 2011 року - дивiденди виплачуються за рiшенням 

виконавчого органу Товариства у будь-якiй спосiб, встановлений цим рiшенням. 3. 

Затвердити зразок заяви акцiонера на отримання дивiдендiв (заява додається). 

4.Розподiл прибутку на 2011 рiк затвердити за фактичними результатами дiяльностi 

Товариства за 2011 рiк. З восьмого питання порядку денного вирiшили: У зв'язку з 



приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про 

акцiонернi товариства": 1. Замiнити вид акцiонерного товариства з "вiдкритого" на 

тип "публiчне", при цьому органiзацiйно-правова форма господарювання "акцiонерне 

товариство" залишається незмiнною. 2. Змiнити найменування Товариства на: 

українською мовою: Повне офiцiйне найменування - публiчне акцiонерне товариство 

"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод". Скорочене офiцiйне найменування - ПАТ 

"ПВЗ". росiйською мовою: Повне офiцiйне найменування - публичное акционерное 

общество "Пантелеймоновский огнеупорный завод". Скорочене офiцiйне 

найменування - ПАО "ПОЗ". англiйською мовою: Повне офiцiйне найменування - 

Рublic Joint-stock Company "Panteleymonovka Refractory Plant". Скорочене офiцiйне 

найменування РJSC "Panteleymonovka Refractory Plant". Це рiшення набуває чинностi 

за умови, якщо протягом 25 календарних днiв з дня проведення цих Загальних зборiв 

Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про акцiонернi товариства" та 

iнших законодавчих актiв України (щодо вiдновлення на законодавчому рiвнi назви 

вiдкрите акцiонерне товариство)", що був прийнятий 08.04.2011 року, не набере 

чинностi. У разi набрання чинностi вищезазначеним законом протягом 

вищезазначеного строку, це рiшення Загальних зборiв не набуває чинностi, i 

найменування товариства залишається без змiни. З дев'ятого питання порядку денного 

вирiшили: 1.Внести змiни до Статуту товариства, якi викласти у новiй редакцiї, та якi 

пов'язанi з приведенням Статуту товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону 

України "Про акцiонернi товариства", у тому числi змiною найменування товариства 

на ПУБЛЧНЕ АКЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ 

ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД", та затвердити нову редакцiю Статуту товариства. Це 

рiшення набуває чинностi за умови, якщо протягом 25 календарних днiв з дня 

проведення цих Загальних зборiв Закон України "Про внесення змiн до Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та iнших законодавчих актiв України (щодо 

вiдновлення на законодавчому рiвнi назви вiдкрите акцiонерне товариство)", що був 

прийнятий 08.04.2011 року, не набере чинностi. У разi набрання чинностi 

вищезазначеним законом протягом вищезазначеного строку, це рiшення Загальних 

зборiв набуває чинностi частково - вищезазначена нова редакцiя Статуту товариства 

викладається та вважається затвердженою без змiни найменування товариства на 

ПУБЛ?ЧНЕ АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ 

ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД". 2.Визначити уповноваженою особою для пiдписання 

Статуту в новiй редакцiї та проведення його державної реєстрацiї Голову Правлiння 

Товариства "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" Курзанову Надiю Петрiвну. З 

десятого питання порядку денного вирiшили: 1.Затвердити Положення про Загальнi 

збори акцiонерiв ПАТ "ПВЗ".(Положення про проведення Загальних зборiв ПАТ 

"ПВЗ" додається) Це рiшення набуває чинностi за умови, якщо протягом 25 

календарних днiв з дня проведення цих Загальних зборiв Закон України "Про 

внесення змiн до Закону України "Про акцiонернi товариства" та iнших законодавчих 

актiв України (щодо вiдновлення на законодавчому рiвнi назви вiдкрите акцiонерне 

товариство)", що був прийнятий 08.04.2011 року, не набере чинностi. У разi набрання 

чинностi вищезазначеним законом протягом вищезазначеного строку, це рiшення 

Загальних зборiв набуває чинностi частково - вищезазначена редакцiя Положення 

товариства викладається та вважається затвердженою без змiни найменування 

товариства на ПУБЛ?ЧНЕ АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД". З одинадцятого питання 

порядку денного вирiшили: 1. Затвердити Положення про Наглядову раду публiчного 

акцiонерного товариства "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод". (Положення про 

Наглядову раду ПАТ "ПВЗ" додається. Це рiшення набуває чинностi за умови, якщо 

протягом 25 календарних днiв з дня проведення цих Загальних зборiв Закон України 

"Про внесення змiн до Закону України "Про акцiонернi товариства" та iнших 

законодавчих актiв України (щодо вiдновлення на законодавчому рiвнi назви вiдкрите 

акцiонерне товариство)", що був прийнятий 08.04.2011 року, не набере чинностi. У 

разi набрання чинностi вищезазначеним законом протягом вищезазначеного строку, 

це рiшення Загальних зборiв набуває чинностi частково - вищезазначена редакцiя 

Положення товариства викладається та вважається затвердженою без змiни 

найменування товариства на ПУБЛ?ЧНЕ АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД". З дванадцятого питання 

порядку денного вирiшили: 1. Затвердити Положення про Правлiння публiчного 

акцiонерного товариства "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод". Це рiшення 

набуває чинностi за умови, якщо протягом 25 календарних днiв з дня проведення цих 



Загальних зборiв Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" та iнших законодавчих актiв України (щодо вiдновлення на 

законодавчому рiвнi назви вiдкрите акцiонерне товариство)", що був прийнятий 

08.04.2011 року, не набере чинностi. У разi набрання чинностi вищезазначеним 

законом протягом вищезазначеного строку, це рiшення Загальних зборiв набуває 

чинностi частково - вищезазначена редакцiя Положення товариства викладається та 

вважається затвердженою без змiни найменування товариства на ПУБЛ?ЧНЕ 

АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

ЗАВОД". З тринадцятого питання порядку денного вирiшили: 1. Затвердити 

Положення про Ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства 

"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод".( Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"ПВЗ" додається) Це рiшення набуває чинностi за умови, якщо протягом 25 

календарних днiв з дня проведення цих Загальних зборiв Закон України "Про 

внесення змiн до Закону України "Про акцiонернi товариства" та iнших законодавчих 

актiв України (щодо вiдновлення на законодавчому рiвнi назви вiдкрите акцiонерне 

товариство)", що був прийнятий 08.04.2011 року, не набере чинностi. У разi набрання 

чинностi вищезазначеним законом протягом вищезазначеного строку, це рiшення 

Загальних зборiв набуває чинностi частково - вищезазначена редакцiя Положення 

товариства викладається та вважається затвердженою без змiни найменування 

товариства на ПУБЛ?ЧНЕ АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД". З чотирнадцятого питання 

порядку денного вирiшили: 1. Затвердити в новiй редакцiї Корпоративний Кодекс 

публiчного акцiонерного товариства "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" 

(Корпоративний Кодекс ПАТ "ПВЗ" додається). Це рiшення набуває чинностi за 

умови, якщо протягом 25 календарних днiв з дня проведення цих Загальних зборiв 

Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про акцiонернi товариства" та 

iнших законодавчих актiв України (щодо вiдновлення на законодавчому рiвнi назви 

вiдкрите акцiонерне товариство)", що був прийнятий 08.04.2011 року, не набере 

чинностi. У разi набрання чинностi вищезазначеним законом протягом 

вищезазначеного строку, це рiшення Загальних зборiв набуває чинностi частково - 

вищезазначена нова редакцiя Корпоративного Кодексу товариства викладається та 

вважається затвердженою без змiни найменування товариства на ПУБЛiЧНЕ 

АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

ЗАВОД". З п?ятнадцятого питання порядку денного вирiшили: 1. Вiдкликати членiв 

Наглядової ради ВАТ "ПВЗ": 1. Компанiю "Делмарк Менеджмент Лiмiтед" 2. ЗЕТ у 

формi ТОВ "АЗОВ?МПЕКС" 3. ЗАТ "В?ЗАВ?" 4. Курзанова Валерiя ?вановича 5. 

Курзанову Ольгу Валерiївну 6. Войленко Галину Володимирiвну 2. Рiшення №116 

набуває чинностi з моменту державної реєстрацiї Статуту Товариства. До набрання 

чинностi цього рiшення, дiють повноваження членiв Наглядової ради, якi були обранi 

згiдно протоколу Загальних зборiв № 18 вiд 20.05.2009г. З шiстнадцятого питання 

порядку денного вирiшили: 1.Визначити склад Наглядової ради Товариства у 

кiлькостi 6 осiб. Обрати членiв Наглядової ради Публiчного акцiонерного Товариства 

в наступному складi: 1. Компанiя "Делмарк Менеджмент Лiмiтед" Член Наглядової 

ради 2. ЗЕТ у формi ТОВ "АЗОВ?МПЕКС" Член Наглядової ради 3. ЗАТ "В?ЗАВ?" 

Член Наглядової ради 4. Курзанов Валерiй ?ванович Член Наглядової ради 5. 

Курзанова Ольга Валерiївна Член Наглядової ради 6. Войленко Галина 

Володимирiвна Член Наглядової ради 1.Рiшення №117 набуває чинностi з моменту 

державної реєстрацiї Статуту Товариства. До набрання чинностi цього рiшення, дiють 

повноваження членiв Наглядової ради, якi були обранi згiдно протоколу Загальних 

зборiв № 18 вiд 20.05.2009г. З сiмнадцятого питання порядку денного вирiшили: 1. 

Затвердити умови договорiв iз членами Наглядової ради ПАТ "ПВЗ"(договори 

додаються) 2. Уповноважити на пiдписання договорiв iз членами Наглядової ради 

ПАТ "ПВЗ" вiд iменi Товариства Голову Правлiння Товариства Курзанову Надiю 

Петрiвну. Цi рiшення набувають чинностi з моменту державної реєстрацiї Статуту 

Товариства. З вiсiмнадцятого питання порядку вирiшили: 1. Вiдкликати членiв 

Ревiзiйної комiсiї ВАТ "ПВЗ": Гавричкову Олену Миколаївну Крiвцову Жанну 

Миколаївну Ливадну Олену Юрiївну 2.Рiшення №119 набуває чинностi з моменту 

державної реєстрацiї Статуту Товариства. До набрання чинностi цього рiшення, дiють 

повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, якi були обранi згiдно протоколу Загальних 

зборiв №17 вiд 15.01.2009, № 18 вiд 20.05.2009г. З дев'ятнадцятого питання порядку 

денного вирiшили: 1.Визначити склад Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного 

товариства "ПВЗ" у кiлькостi 3 осiб. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства в 



наступному складi: 1.Гавричкову Олену Миколаївну Член Ревiзiйної комiсiї 

2.Крiвцову Жанну Миколаївну Член Ревiзiйної комiсiї 3.Ливадну Олену Юрiївну Член 

Ревiзiйної комiсiї 2.Рiшення №120 набуває чинностi з моменту державної реєстрацiї 

Статуту Товариства. До набрання чинностi цього рiшення, дiють повноваження членiв 

Ревiзiйної комiсiї, якi були обранi згiдно протоколу Загальних зборiв №17 вiд 

15.01.2009, № 18 вiд 20.05.2009г. З двадцятого питання порядку денного вирiшили: 

1.Затвердити умови договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПВЗ" (договори 

додаються) 2.Уповноважити на пiдписання договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї вiд 

iменi Товариства Голову Правлiння Товариства Курзанову Надiю Петрiвну. Це 

рiшення набуває чинностi з моменту державної реєстрацiї Статуту Товариства. З 

двадцять першого питання порядку денного вирiшили: 1. Схвалити угоди та значнi 

правочини Товариства , якi дiють на даний час та можуть бути укладенi у 

майбутньому у процесi здiйснення господарської дiяльностi Товариства протягом 

перiоду з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2011р. до дати 

проведення рiчних Загальних зборiв за пiдсумками дiяльностi Товариства 2011р., на 

наступних умовах: Правочин №1. Договiр постачання вогнетривких виробiв Сторони 

правочину: Постачальник - ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" Покупець 

- ВАТ "АрселорМiттал" Кривий Рiг ?стотнi умови правочину: Цiна на продукцiю 

визначається згiдно договору на постачання вогнетривких виробiв та додаткових угод 

у разi подорожчання цiни чи умов постачання. Перiод постачання: з дати проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2011 р до дати проведення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв за пiдсумками дiяльностi Товариства 2011р. у 2012 роцi Гранична сума на 

яку може бути здiйснений цей правочин 83000000(вiсiмдесят три мiльйона ) грн. 

Правочин №2. Договiр постачання вогнетривких виробiв Сторони правочину: 

Постачальник - ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" Покупець - ВАТ 

"Алчевський металургiйний комбiнат" Алчевськ ?стотнi умови правочину: Цiна на 

продукцiю визначається згiдно договору на постачання вогнетривких виробiв та 

додаткових угод у разi подорожчання цiни чи умов постачання. Перiод постачання: з 

дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2011 р до дати проведення рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв за пiдсумками дiяльностi Товариства 2011р. у 2012 роцi 

Гранична сума на яку може бути здiйснений цей правочин 95000000 (дев'яносто п'ять 

мiльйонiв) грн. Правочин №3. Договiр постачання вогнетривких виробiв Сторони 

правочину: Постачальник - ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" Покупець 

- ЗАТ "Донецьксталь" Донецьк ?стотнi умови правочину: Цiна на продукцiю 

визначається згiдно договору на постачання вогнетривких виробiв та додаткових угод 

у разi подорожчання цiни чи умов постачання. Перiод постачання: з дати проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2011 р до дати проведення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв за пiдсумками дiяльностi Товариства 2011р. у 2012 роцi Гранична сума на 

яку може бути здiйснений цей правочин 77000000 (сiмдесят сiм мiльйон) грн. 

Правочин №4. Договiр постачання вогнетривких виробiв Сторони правочину: 

Постачальник - ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" Покупець - ВАТ "МК 

"Азовсталь" Марiуполь ?стотнi умови правочину: Цiна на продукцiю визначається 

згiдно договору на постачання вогнетривких виробiв та додаткових угод у разi 

подорожчання цiни чи умов постачання. Перiод постачання: з дати проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2011 р до дати проведення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв за пiдсумками дiяльностi Товариства 2011р. у 2012 роцi Гранична сума на 

яку може бути здiйснений цей правочин 170000000 (сто сiмдесят мiльйонiв ) грн. З 

двадцять другого питання порядку денного вирiшили: 1. Списати основнi засоби 

пiдприємства, як непридатнi до подальшого використання у зв'язку iз тривалим 

строком експлуатацiї.( перелiк додається). Нiяких зауважень та заперечень щодо 

ведення Загальних зборiв не надходило. 

  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів.  

9. Інформація про дивіденди 



 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
0.000 0.000 11500.000 0.000 

Нарахування 

дивідендів на одну 

акцію, грн. 

0.000 0.000 13.590 0.000 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0.000 0.000 11500.000 0.000 

Дата складання 

переліку осіб, які 

мають право на 

отримання 

дивідендів 

  
27.04.2011 

 

Дата виплати 

дивідендів   
01.06.2011 

 

Опис 

Черговы загальнi збори акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської 

дiяльностi у 2011 роцi, на яких вирiшуватиметься питання про розподiл прибутку за 

2011 рiк, на момент оприлюднення звiту ще не вiдбулися. Збори призначенi на 

27.04.2012 р. 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001м. Київвул. Б. Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АГ №500747 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

03.08.2011 

Міжміський код та телефон (044) 279-10-78 

Факс (044) 377-70-16 

Вид діяльності 72.40.0 Робота з базами даних, 67.11.0 Управлiння фiнансовими 

ринками. 

Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. Особу 

депозитарiю затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

вiд 20/04/2010р. 



 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит ЛТД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33966819 

Місцезнаходження 83015мiсто Донецькпроспект Тiтова 8б 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

№ 3702 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.01.2006 

Міжміський код та телефон 0622 381-37-31 

Факс 381-37-31 

Вид діяльності 74.12.0 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку 

Опис Послуги з пiдтвердження достовiрностi рiчної фiнансової 

звiтностi 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

ПАТ Промiнвестбанк в особi фiлiї "Головне управлiння ПАТ 

Промiнвестбанк в Донецькiй областi" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039002 

Місцезнаходження 01001м.Київпров.Шевченка, 12 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ №483643 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

24.09.2007 

Міжміський код та телефон (044) 201-52-53 

Факс (062) 332-88-69 

Вид діяльності 67.13.0. - iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового 

посередництва, 67.12.0 - бiржевi операцiї з фондовими 

цiнностями 

Опис Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. 

 

 

11. Відомості про цінні папери емітента 



11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстр

ації 

випус

ку 

Номер 

свідоц

тва 

про 

реєстр

ацію 

випуск

у 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Тип 

цінн

ого 

папе

ру 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номіна

льна 

вартіст

ь акцій 

(грн.) 

Кільк

ість 

акцій 

(штук

) 

Загаль

на 

номіна

льна 

вартіст

ь (грн.) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.05.

2010 

12/05/1

/10 

Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA 

4000068340 

Акці

ї 

Імен

ні 

прос

ті 

Бездокуме

нтарна 

Іменні 

10.000 
84603

8 

846038

0.000 

100.000000

000000 

Опис 

Акцiї на фондової бiржi не продаються та до лiстингу не включенi. Торговля цiнними 

паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому внутрiшньому ринку. На 

зовнiшньому ринку акцiї не продаються. 03 серпня 2011 р. товариству видано нове 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 12/05/1/10 у зв'язку зi змiною вида 

акцiонерного товариства з вiдкритого на публiчне (згiдно рiшення загальних зборiв вiд 

27.04.2011 р.). 

  

11.3. Інформація про інші цінні папери 

12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі 

злиття, поділ, приєднання, 

перетворення, виділ) 

Пантелеймонiвський вогнетривкий завод введено в 

експлуатацiю у 1930 роцi. Вiн є одним з найбiльших 

пiдприємств України по виробництву рiзноманiтних 

асортиментiв магнезiальних вогнетривiв. У числi споживачив - 

пiдприемства чорної й кольорової металургiї, цементної, 

хiмiчної, скляної, харчової та iнших галузей промисловостi, 

машинобудування. У листопадi 1996 року пiдприємство 

зареєструвалося, як вiдкрите акцiонерне товариство 

"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" згiдно свiдоцтва про 

державну реєстрацiю № 582-р, видане Розпорядженням 

Виконавчого комiтету Горлiвської мiської Ради № 2390. У 2011 

р. була отримана нова Виписка з єдиного державного реєстру 

юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв (серiї ААБ № 

553613) реєстрацiйний № 1 256 120 0000 000121 вiд 14.11.1996 

року, дата замiни 30.05.11 р. у зв'язку зi змiною вида 

акцiонерного товариства з вiдкритого на публiчне. 09.02.2012 р. 

була отримана нова Виписка з єдиного державного реєстру 

юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв (серiї ААВ № 

077952) у зв'язку зi змiною керiвника пiдприємства. 

Про організаційну структуру емітента, 

дочірні підприємства, філії, 

представництва та інші відокремлені 

структурні підрозділи із зазначенням 

найменування та місцезнаходження, 

До складу пiдприємства входять: - цех вогнетривного 

виробництва; - залiзничний цех; - автотранспортний цех; - 

об'єднаний енергоцех; - ремонтно-механiчна майстерня; - 

служба управлiння по якостi продукцiї; - адмiнуправлiння. 

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та iнших вiдокремлених 



ролі та перспектив розвитку, зміни в 

організаційній структурі у 

відповідності з попереднім звітним 

періодом 

структурних пiдроздiлiв пiдприємство не має. Змiн в 

органiзацiйної структурi пiдприємства у звiтному перiодi не 

вiдбувалося. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації 

з боку третіх осіб, що мали місце 

протягом звітного періоду, умови та 

результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду надходили пропозицiї щодо купiвлi 

акцiй Товариства Групою "Магнезiт" (Росiя). На початку 2012 

року Групою був придбан пакет акцiй ПАТ 

"Пантелеймонiвський вогнтривкий завод" - власником 91,6 % 

акцiй Товариства стала АТ "МАГ ХОЛДИНГЗ С.А." 

Опис обраної облікової політики (метод 

нарахування амортизації, метод оцінки 

вартості запасів, метод обліку та 

оцінки вартості фінансових інвестицій 

тощо) 

Згiдно з вимогами Закону України " Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16/07/99 року №996-XIV, 

затверджених i введених в дiю Положень(Стандартiв) 

бухгалтерського облiку, Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 

" Про затвердження порядку подання фiнансової звiтностi " № 

419 вiд 28.02.2000 року, на ВАТ "ПВЗ" був видан наказ № 57 

вiд 28.02.2000 року "Про облiкову полiтику у 2000 роцi". 

12.01.2001 року видано в доповнення Наказ №10 "Про 

органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкову полiтику", Змiни 

у облiковiй полiтицi вiдображенi в наказi № 03 вiд 04.01.2006 

року " Про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкової 

полiтики пiдприємства", та в наказi № 420 вiд 28.08.2009 р., 

№336 вiд 21.05.2010 р., № 06 вiд 04.01.2011 р. Основнi 

положення облiкової полiтики: - забезпечення незмiнностi 

вiдображення господарчих операцiй та оцiнки майна на пiдставi 

Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку. - застосовувати 

робочий План рахункiв бухгалтерського облiку згiдно з наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.99 р. - 

застосування журнально-ордерної форми облiку; - затверджено 

наступний порядок ведення бухгалтерського облiку: По облiку 

нематерiальних активiв: - строк використання нематерiальних 

активiв бiльше 1 року, але не бiльше строку дiї згiдно з 

правовстановлюючими документами; - амортизацiю 

нараховувати прямолiнiйним методом. По основним засобам: - 

до основних засобiв вiдносити необоротнi активи, термiн 

експлуатацiї яких бiльше одного року; - до малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв вiдносити матерiальнi 

активи з термiном експлуатацiї бiльше 1 року та вартiстю до 

1000 грн.; - нараховувати амортизацiю прямолiнейним методом; 

- амортизацiю малоцiнних необоротних активiв нараховувати у 

першому мiсяцi використання у розмерi 50 вiдсоткiв їх вартостi; 

- для оцiнки основних засобiв застосовуються двi оцiнки 

вартостi: iсторична собiвартiсть та справедлива вартiсть згiдно з 

П(С)БУ 7. По оборотним активам: - первiсна вартiсть засобiв, 

придбаних за плату визначається по собiвартостi засобiв згiдно 

з П(С)БО № 9, первiсна вартiсть запасiв, виготовлених 

власними силами пiдприємства, визначається згiдно з П(С)БО 

16. - вiдпуск на виробництво , продаж та iнше вибуття запасiв 

здiйснюється по середньозваженої вартостi; - незавершене 

виробництво вiдображати по собiвартостi iсходної сировини. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги 

вiдображається в Балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi на 

дату Балансу, яка дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за 

вирахуванням резерву сумнiвних боргiв, розрахований виходячi 

з платоспроможностi окремих дебiторiв. Капiталiзацiя 

фiнансових витрат не вiдбувається, а визнається витратами 

звiтного перiода. Створювати резерв на забезпечення виплат 

вислуги рокiв працiвникам товариства. 

Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) 

щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк ПУБЛ?ЧНОГО 



АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД". 

Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв 

та керiвництва ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ 

ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД", фiнансовий звiт якого 

перевiряється, i може бути використаний для подання до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при 

розкриттi iнформацiї емiтентом. Основнi вiдомостi про 

емiтента. Повне найменування ПУБЛ?ЧНЕ АКЦ?ОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ 

ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" Скорочена назва ПАТ 

"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" ЄДРПОУ 00191787 

Мiсцезнаходження 84695, м. Горлiвка, Донецької областi, вул. 

Карла Маркса, 2 Дата державної реєстрацiї 14/11/1996 р. Статут 

ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" у новiй 

редакцiї зареєстрований 30/05/2011 р. Аудитор здiйснив 

перевiрку повного комплекту фiнансової звiтностi 

ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" у 

складi Балансу станом на 31 грудня 2011 року, Звiтiв про 

фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал, 

Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув на 

зазначену дату, та iнших пояснювальних примiток щодо подiй, 

що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан 

Товариства. Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та 

положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", 

iнших законодавчих актiв України, та у вiдповiдностi з 

вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, 

огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi 

МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi 

Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати 

України № 122-2 вiд 31 березня 2011 року. Аудиторська думка 

щодо перевiреної фiнансової звiтностi виходячи з оцiнки 

висновкiв на основi отриманих аудиторських доказiв 

формулювалась на пiдставi МСА №700 "Формулювання думки 

та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" та МСА №706 

"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 

незалежного аудитора". Аудиторський висновок складено з 

дотриманням "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 

мiсцевої позики)", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. № 

1360. В ходi аудиторської перевiрки аудитором були виконанi 

наступнi процедури: визначення вiдповiдностi фiнансової 

звiтностi основним принципам облiку, встановленим облiковою 

полiтикою Товариства; аналiз шляхом тестування аудиторських 

доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми 

i показники та наведенi пояснення до них; дослiдження 

суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час 

пiдготовки фiнансової звiтностi; оцiнка надiйностi систем 

бухгалтерського облiку Товариства, можливостi виникнення 

помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть; оцiнка загального 

подання фiнансової звiтностi. Опис важливих аспектiв облiкової 

полiтики Облiкова полiтика затверджена Наказом №06 вiд 

04/01/2011 р. Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариством 

забезпечено незмiннiсть положень застосованої облiкової 

полiтики. Основнi положення облiкової полiтики наступнi: 1. 

Застосованi методи оцiнки вибуття запасiв: при вiдпустцi 

запасiв у виробництво, продажу й iншому вибуттю оцiнка 

здiйснюється по методу середньозваженої собiвартостi; при 

продажi великогабаритних товарiв, що мають номер заводу-



виготовлювача, оцiнка здiйснюється по методу iдентифiкованої 

собiвартостi; при вибуттi запасiв на цiлi, не зв'язанi з 

виробництвом i реалiзацiєю (нестача, безоплатна передача) 

оцiнка здiйснюється по iдентифiкованiй вартостi. 2. Метод 

амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний. Вартiсна межа 

промiж основними засобами та малоцiнними необоротними 

матерiальними активами 1 000 грн. Метод амортизацiї 

малоцiнних необоротних матерiальних активiв 50% вартостi в 

першому мiсяцi використання та 50% - в мiсяцi вибуття. Метод 

амортизацiї нематерiальних активiв - прямолiнiйний. 3. Для 

визначення чистої вартостi реалiзацiї поточної дебiторської 

заборгованостi, яка є фiнансовим активом (окрiм отриманої 

заборгованостi та заборгованостi призначеної для продажу), 

один раз на рiк на дату балансу визначається величина резерву 

сумнiвних боргiв виходячи з платоспроможностi окремих 

дебiторiв. 4. Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визначається, 

виходячи зi ступеня завершеностi операцiї по наданню послуг 

на дату балансу. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з 

надання послуг (виконанню робiт) здiйснюється шляхом 

вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському 

облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання 

акту наданих послуг (виконаних робiт). 5. Застосовується 

попередiльний метод облiку витрат на основне виробництво i 

калькулювання собiвартостi продукцiї. Облiк виробничих 

витрат допомiжних виробництв здiйснюється по 

однопередiльному методi. 6. Передбачено створення 

забезпечень на виплату вислуги рокiв працiвникам 

пiдприємства вiдповiдно до прийнятого на пiдприємствi 

"Положення про порядок виплати одноразової винагороди за 

вислугу рокiв". 7. З метою складання промiжної фiнансової 

звiтностi щокварталу здiйснювати розрахунок вiдстрочених 

податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов'язань, 

витрат (доходу) з податку на прибуток (з урахуванням 

вiдстрочених податкiв). Управлiнський персонал ПАТ 

"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" несе 

вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Нацiональних Стандартiв 

бухгалтерського облiку, впровадження системи внутрiшнього 

контролю, достатньої для забезпечення складання фiнансової 

звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилок, за вибiр та застосування вiдповiдних 

принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також 

облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо 

фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було 

проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi 

стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних 

вимог, а також зобов?язують нас планувати i здiйснювати 

аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої 

впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 

викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування 

доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у 

фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв 

бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, 

здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку 

загального подання фiнансових звiтiв. Оскiльки призначення 

аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення 

iнвентаризацiї активiв, аудитор не мав змоги спостерiгати за 

проведенням iнвентаризацiї фiзичних запасiв. Внаслiдок цього у 

аудитора вiдсутня можливiсть пiдтвердити фактичну наявнiсть 

товарно-матерiальних цiнностей, вiдображених в балансi 

Товариства, за допомогою iнших аудиторських процедур. 



Однак враховуючи, що засоби внутрiшнього контролю емiтента 

є ефективними, аудитор вважає можливим висловити думку, що 

перелiченi в Балансi активи та зобов?язання є в наявностi 

Аудитор вважає, що отриманi в ходi перевiрки аудиторськi 

докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення 

аудиторської думки. Висловлення думки. Концептуальною 

основою складеної фiнансової звiтностi ПУБЛ?ЧНОГО 

АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" є 

Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" та нацiональнi Положення (стандарти) 

бухгалтерського облiку. По результатах аудиторської перевiрки 

аудитор пiдтверджує, що фiнансова звiтнiсть складена на 

пiдставi даних поточних облiкових регiстрiв та Головної книги, 

якi не мiстять суперечностей, застосованi Товариством 

принципи бухгалтерського облiку та розкриття iнформацiї не 

суперечать Нацiональним положенням (стандартам) 

бухгалтерського облiку в Українi. На думку аудитора, фiнансовi 

звiти вiдображають достовiрну i справедливу iнформацiю щодо 

фiнансового стану ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ПАНТЕЛЕЙМОН?ВСЬКИЙ 

ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" станом на 31 грудня 2011 року, 

його фiнансових показникiв, руху грошових коштiв та власного 

капiталу на кiнець перiоду, що закiнчився на вказану дату. В 

ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування 

загрози безперервностi дiяльностi Товариства. ?нша допомiжна 

iнформацiя. Розкриття iнформацiї в фiнансовiй звiтностi 

емiтента. У складi необоротних активiв в Балансi Товариства 

вiдображенi нематерiальнi активи, незавершене будiвництво, 

основнi засоби, iншi необоротнi активи. По статтi "?ншi 

необоротнi активи" пiдприємство облiковує заблокованi 

рахунки пiдприємства в банку за станом на 01.01.1992 року. 

Оборотнi активи станом на звiтну дату складаються iз запасiв, 

дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, 

дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом та за 

виданими авансами, iншої поточної дебiторської 

заборгованостi, грошових коштiв, iнших оборотних активiв. У 

складi витрат майбутнiх перiодiв узагальнюється iнформацiя 

щодо витрат, здiйснених у звiтному перiодi, якi пiдлягають 

вiднесенню на витрати в майбутнiх звiтних перiодах. За 

результатами аудиторської перевiрки аудитор вважає можливим 

пiдтвердити достатню належнiсть вiдображення iнформацiї про 

активи Товариства в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог 

нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Станом на звiтну дату зобов'язання складаються iз вiдстрочених 

податкових зобов'язань та поточних зобов'язань. У складi 

поточних зобов'язань облiковуються кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги, поточнi зобов'язання 

за розрахунками з одержаних авансiв, з бюджетом, зi 

страхування, з оплати працi, з учасниками, iншi поточнi 

зобов'язання. На пiдставi проведеної перевiрки облiку 

зобов'язань Товариства аудитор пiдтверджує правильнiсть їх 

класифiкацiї та оцiнки та вважає можливим пiдтвердити 

достатню належнiсть вiдображення iнформацiї про зобов'язання 

Товариства в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог 

нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

До складу власного капiталу Товариства входять статутний 

капiтал, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал та 

нерозподiлений прибуток. Статутний капiтал Товариства 

сплачений повнiстю. Змiни у статутному капiталi протягом 

звiтного року не вiдбувалися. Викупу акцiй для їх наступного 

перепродажу чи анулювання Товариство не здiйснювало. 



Формування резервного капiталу передбачено Статутом 

Товариства у розмiрi не менш нiж 15% статутного капiталу. У 

складi iншого додаткового капiталу облiковується сума 

дооцiнки основних засобiв. Аудитором було отримано 

достатньо доказiв, якi дозволяють зробити висновок, що 

розкриття iнформацiї щодо власного капiталу у фiнансовiй 

звiтностi вiдповiдає вимогам Нацiональних Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi", №2 "Баланс" та №5 "Звiт про власний 

капiтал". У звiтному перiодi пiдприємство одержало чистий 

прибуток у розмiрi 19 234 тис.грн. Цей фiнансовий результат 

одержано за рахунок таких видiв дiяльностi: фiнансовим 

результатом вiд операцiйної дiяльностi є прибуток у розмiрi 22 

255 тис.грн.; фiнансовим результатом вiд фiнансової дiяльностi 

є прибуток у розмiрi 3 195 тис.грн.; фiнансовим результатом вiд 

iнших видiв дiяльностi, не пов'язаних з операцiйною дiяльнiстю, 

є прибуток у розмiрi 50 тис.грн. Вiдповiдно до вимог П(С)БО 

№17 "Податок на прибуток" витрати з податку на прибуток вiд 

звичайної дiяльностi визнанi у розмiрi 6 266 тис.грн. Аудитор 

вважає, що розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо 

обсягу чистого прибутку вiдповiдає вимогам П(С)БО №3 "Звiт 

про фiнансовi результати", а також П(С)БО №15 "Дохiд", №16 

"Витрати", №17 "Податок на прибуток". Вiдповiднiсть вартостi 

чистих активiв вимогам законодавства Вартiсть чистих активiв, 

розрахована з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний 

капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України у 

вiдповiдностi до методики, викладенiй в рiшеннi ДКЦПФР вiд 

17/11/2004 р. №485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй 

щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств", станом на кiнець звiтного року становить 306 701 

тис.грн. Зареєстрований розмiр статутного капiталу складає 8 

460 тис.грн., неоплачений капiтал вiдсутнiй. Розрахункова 

вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу на 298 

241 тис.грн, що вiдповiдає вимогам п.3. ст.155 Цивiльного 

кодексу України. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж 

фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та 

подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Аудитором, 

згiдно з вимогами МСА №720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо 

iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену 

аудитором фiнансову звiтнiсть", здiйснено аудиторськi 

процедури щодо виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж 

фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, зокрема, регулярною рiчною iнформацiєю, що 

подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку та iнформацiєю щодо наявностi подiй, перелiк 

яких визначений статтею 41 Закону України вiд 23.02.2006р. № 

3480-?У "Про цiннi папери та фондовий ринок", як такi, що 

могли б привести до значної змiни вартостi цiнних паперiв 

емiтента. На пiдставi отриманої пiд час проведення 

аудиторської перевiрки iнформацiї, ми можемо зробити 

висновок, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою 

звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що подається до Нацiональної 

Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з цiєю 

звiтнiстю, не встановлено. ?нформацiя щодо виконання значних 

правочинiв. В розумiннi Закону України "Про акцiонернi 

товариства" значним право чином вважається правочин (крiм 

правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений 

акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, 

послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв 

вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi. Станом на 31/12/2010 р. вартiсть активiв 



Товариства складає 312 280 тис.грн., тобто значним право 

чином в розумiннi Закону для Товариства протягом 2011 року 

вважається правочин, якщо його сума перевищує 31 228 

тис.грн. Згiдно до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" рiшення про вчинення значного правочину повинно 

прийматися Наглядовою радою Товариства. Розглянувши 

наданi Товариством документи, зокрема, протоколи Загальних 

Зборiв акцiонерiв та засiдань Наглядової ради, аудитор вважає 

можливим зробити висновок, що Товариство дотримувалось 

вимог законодавства та установчих документiв щодо виконання 

значних правочинiв. Вiдповiднiсть стану корпоративного 

управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам 

законодавства. Формування складу органiв корпоративного 

управлiння ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" 

здiйснюється вiдповiдно до Статуту Товариства а також згiдно 

прийнятих рiшень загальних зборiв Товариства. Загальними 

зборами акцiонерiв вiд 27 квiтня 2011 року затвердженi 

внутрiшнi положення, що регламентують дiяльнiсть органiв 

корпоративного управлiння Товариства, а саме Положення про 

Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, 

Положення про Правлiння та Положення про Ревiзiйну комiсiю, 

затверджений у новiй редакцiї Корпоративний Кодекс 

Товариства. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi 

функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: 

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного 

управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, 

встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Рiчнi 

загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений 

Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. 

Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає 

термiнам визначеним Законом України "Про акцiонернi 

товариства" та вимогам Статуту, протягом звiтного року 

вiдбулося 24 засiдання. Посада Корпоративного секретаря в 

Товариствi не запроваджена, функцiї взаємодiї з акцiонерами 

Товариства та вiдповiдальнiсть за своєчасне оприлюднення 

особливої та регулярної iнформацiї емiтента покладенi на 

Корпоративний вiддiл Товариства. Посада внутрiшнього 

аудитора (служба внутрiшнього аудиту) в Товариствi не 

запроваджена. Контроль за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався 

фахiвцями Контрольно-ревiзiйного вiддiлу та служби безпеки 

шляхом участi в проведеннi iнвентаризацiї активiв, здiйсненням 

контролю за використанням основних засобiв, облiком 

господарських операцiй, за прийманням товарно-матерiальних 

цiнностей вiд постачальникiв, об?рунтованiстю списання 

запасiв тощо. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього 

контролю ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", 

вважає можливим пiдтвердити, що створена в Товариствi 

система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, 

виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення 

захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової 

документацiї. Систему внутрiшнього контролю можна вважати 

достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки 

стану корпоративного управлiння, аудитор доходить висновку, 

що прийнята система корпоративного управлiння в Товариствi 

не в усiх аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Наведена у рiчному 

звiтi "?нформацiя про стан корпоративного управлiння" повно 

та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв 

корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 

?дентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого 



викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

Вiдповiдно до МСА № 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що 

стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" 

аудитор розглядав можливiсть виникнення шахрайства як 

навмисних дiй однiєї або кiлькох осiб з управлiнського 

персоналу, працiвникiв емiтента або третiх осiб, якi могли би 

призвести до суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, а 

саме, викривлення, якi є наслiдком неправдивої фiнансової 

iнформацiї та викривлення, що є наслiдком незаконного 

привласнення активiв. З метою отримання розумiння суб'єкта 

господарювання та його середовища, а також для оцiнки 

ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, як цього 

вимагає МСА №315 "?дентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих 

викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його 

середовища", аудитором були зробленi запити управлiнському 

персоналу щодо наявностi в Товариствi процедур щодо 

виявлення фактiв шахрайства, про наявнiсть операцiй чи 

залишкiв на рахунках, щодо яких ймовiрно iснування ризикiв 

шахрайства, виконанi процедури щодо оцiнки ефективностi 

системи внутрiшнього контролю емiтента. Аудитор отримав 

розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта 

господарювання, структури його власностi та корпоративного 

управлiння, структури та способiв фiнансування, облiкової 

полiтики, цiлей та стратегiї i пов'язаних з ними бiзнес-ризикiв, 

виконав оцiнку та огляд фiнансових результатiв. Внаслiдок 

виконаних дiй аудитор не отримав доказiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi ПАТ "Пантелеймонiвський 

вогнетривкий завод" внаслiдок шахрайства. Основнi вiдомостi 

про аудиторську фiрму. Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Аудит ЛТД" ЄДРПОУ 

33966819. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А00 № 

314426 вiд 15/12/2006р. Свiдоцтво про внесення до Реєстру 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3702, вiд 26/01/2006 р., 

термiн дiї свiдоцтва подовжено до 27/01/2016р. Юридична 

адреса: 83015, Україна, м. Донецьк, бул. Шкiльний, 6/51 

Телефон-факс (062) 381-37-31. Договiр на аудит фiнансової 

звiтностi №934 вiд 17 сiчня 2012 р. Дата початку проведення 

аудиту 13 лютого 2012 року. Дата закiнчення проведення 

аудиту 11 квiтня 2012 року. Директор ТОВ "Аудиторська фiрма 

Аудит ЛТД" Г.Я. Гризодуб Сертифiкат аудитора А №001065 вiд 

24/03/1994р., термiн дiї до 24.03.2013р. Дата видачi висновку 11 

квiтня 2012 року 

Інформація про основні види продукції 

або послуг, що їх виробляє чи надає 

емітент, перспективність виробництва 

окремих товарів, виконання робіт та 

надання послуг; залежність від 

сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в 

діяльності емітента, заходи емітента 

щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва 

та ринків збуту; про канали збуту й 

методи продажу, які використовує 

емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; 

інформація про особливості стану 

розвитку галузі виробництва, в якій 

здійснює діяльність емітент, рівень 

впровадження нових технологій, нових 

товарів, його положення на ринку; 

ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" є одним з 

найбiльших пiдприємств України по виробництву 

рiзноманiтних асортиментiв магнезiальних вогнетривiв. Основнi 

види продукцiї: - вироби периклазовi, периклазографiтовi, 

хромiтоперiклазовi, форстерiтовi, периклазохромiтовi з 

пiдвищеною термiчною стiйкiстю, форстеритохромiтовi, 

периклазовуглецевi; - нефомованi вогнетриви (сумiши, маси, 

мертелi) на основi периклазових i хромiтових порошкiв рiзного 

складу й застосування; - периклазовi складовi плити для 

шиберних затворiв сталерозливних ковшiв, периклазошпiнельнi 

вогнетриви для обертових печей. Усього на пiдприємствi 

випускається бiльш 30 найменувань вогнетривкої продукцiї. 

Основними ринками збуту продукцiї є ринок вiтчизняної 

металургiйної, цементної, скляної та iнших галузей 

промисловостi.Постiйними та основними споживачами 

вогнетривких виробiв( понад 90% продаж) є великi 

пiдприємства гiрничо-металургiйного комплексу, як: - ПАТ 

"АзовЕлектроСталь"; - ПАТ "МК Азовсталь", - фiлiя МК 

"ПрАТ"Донецьксталь-мет. завод", - ПАТ "Алчевський 



інформація про конкуренцію в галузі, 

про особливості продукції (послуг) 

емітента; перспективні плани розвитку 

емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та 

матеріалів, що займають більше 10 

відсотків в загальному об'ємі 

постачання 

металургiйний комбiнат", - ПАТ "ДМК iм.Дзержинського", - 

ВАТ "?нтерпайп НТЗ". За 2011 рiк питома вага обсягу продажу 

вогнетривiв на ринку Українi склала 89% вiд загального обсягу 

реалiзацiї пiдприемства, у тому числi понад 70 % реалiзуються у 

Донецькому регiонi. Експортнi поставки за звiтний рiк 

приходяться на поставки в країни СНД, тобто 11% вiд 

загального обсягу продажу. Обсяг виробництва основних видiв 

продукцiї ПАТ "ПВЗ" в натуральних одиницях у 2011 р. 

зменшився на 23%. Канали збуту - без посередникiв, шляхом 

укладання договорiв з споживачами вогнетривкої продукцiї. 

Методи продажу - прямi вiдвантаження споживачами. 

Пiдприємство працює повнiстю на iмпортнiй сировини, тому 

що на Українi не iснує природних родовищ сировини, що 

використовується у виробництвi. Сировинна база: країни СНД 

та зарубiжжя. Постачання з цих краiн зазнає деяких труднощiв, 

тому що насамперед вони забезпечують споживчий попит своїх 

пiдприємств. Крiм того, постачання i розрахунки за сировину 

повнiстю залежать вiд цiнової полiтики зарубiжних 

постачальникiв та коливання валютного курсу долару та евро - 

тому дiнамiка цiн мае тенденцiю зросту. Кiлькiсть 

постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, 

що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi 

постачання складає бiля 10 постачальникiв за основними 

видами сировини та матерiалiв. Виробництво вогнетривiв в 

Українi зосереджено на 14 спецiалiзованих пiдприємствах. 

Металургiя є основним користувачем продукцiї вогнетривкої 

пiдгалузi, вона використовує до 85 % загального обсягу 

виробництва вогнетривiв. Останнi 15 вiдсоткiв знаходить 

використання в машинобудiвної, хiмiчної, скляної та iнших 

галузях промисловостi України. Основнi тенденцiї 

вогнетривкого ринку, i вiтчизняного й мiжнародного - це: 

зниження питомого видатку вогнетривiв на тонну металу; 

полiпшення якостi продукцiї й розширення асортиментiв; 

збiльшення частки неформованих вогнетривiв у загальнiй 

структурi споживання; посилення конкуренцiї у всiх сегментах 

ринку; створення великих холдингiв шляхом злиття. Крiм того 

iстотними проблемами вiтчизняного виробника вогнетривiв є: 

Використання виробничих потужностей на вогнетривких 

заводах становить у середньому близько 60%, при цьому 

потреба гiрничо-металургiйного комплексу та iнших галузей 

промисловостi у вогнетривах забезпечена практично повнiстю. 

Конкуренцiя пiдштовхнула вогнетривнi пiдприємства до 

вдосконалювання технологiй у напрямку випуску бiльш 

висококласної продукцiї, тим самим ще бiльш стимулюючи 

згортання обсягiв виробництва через полiпшення 

експлуатацiйних властивостей вогнетривiв та подовження сроку 

їх використання. Крiм того, придбання високоякiсної сировини 

вимагає значних фiнансових вкладень, але робота з 

металургiйними пiдприємствами за принципом кредитування 

вилучає з обороту значнi кошти. Це не дозволяє вчасно 

модернiзувати виробництво i вiтчизнянi виробники вогнетривiв 

намагаються не обiгнати, а лише наздогнати закордонних 

виробникiв. Нарештi, зниження запасiв на складах 

металургiйних пiдприємств, перенесення строкiв капiтальних 

ремонтiв, порушення графiкiв цих ремонтiв означає хаотичнiсть 

i нестабiльнiсть у замовленнях i випуску продукцiї. 

Конкурентами в галузi вогнетривкої промисловостi для 

пiдприємства є ПАТ "Запорiзький вогнетривкий завод", який 

виробляє аналогiчну продукцiю та вогнетривкi вироби 

пiдприємств Китаю, Росiї та Словаччини. 

Інформація про основні придбання або Основнi змiни у вартостi активiв, особливо у вартостi 



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, її вартість і спосіб 

фінансування 

виробничих запасiв, пiдприємства пов'язанi з виробничою 

дiяльнiстью. Основнi змiни у вартостi необоротних активiв 

пов'язанi з оновленням основних засобiв: 2007 рiк Протягом 

року введено основних засобiв в эксплуатацiю на суму 7413,8 

тис.грн. За рiк вибули основнi засоби первiсною вартiстю 

3444,3 тис. грн. i зносом - 3063,8 тис. грн. 2008 рiк. Введення в 

эксплуатацiю основних засобiв на суму 11588 тис. грн. За рiк 

вибули основнi засоби первiсною вартiстю 901 тис. грн. i 

зносом - 771 тис. грн. 2009 рiк. Введення в эксплуатацiю 

основних засобiв на суму 3999 тис. грн. За рiк вибули основнi 

засоби балансовою вартiстю 272 тис. грн. 2010 рiк. Введення в 

эксплуатацiю основних засобiв на суму 3625 тис.грн. За рiк 

вибули основнi засоби балансовою вартiстю 210 тис.грн., у т.ч. 

83тис.грн. балансова вартiсть будiвлi, що передана до 

комунальної власностi безкоштовно. 2011 рiк Протягом року 

введено основних засобiв в эксплуатацiю на суму 5056,7 

тис.грн. За рiк вибули основнi засоби первiсною вартiстю 879,2 

тис. грн. i зносом - 792,7 тис. грн. Примусового вiтчуження 

майна органами юстицiї з iнiцiативи кредиторiв за оснаннi п'ять 

рокiв роботи пiдприємства не було. 

Інформація про основні засоби 

емітента, включаючи об'єкти оренди та 

будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та 

ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, 

місцезнаходження основних засобів. 

Екологічні питання, що можуть 

позначитися на використанні активів 

підприємства, інформація щодо планів 

капітального будівництва, розширення 

або удосконалення основних засобів, 

характер та причини таких планів, 

суми видатків, в тому числі вже 

зроблених, опис методу фінансування, 

прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її 

завершення 

ПАТ"ПВЗ" має на кiнець звiтного перiоду основних засобiв 

залишковою вартiстю 102687 тис.грн., первiсна вартiсть яких 

складає 749251 тис.грн., сума зносу становить 646564 тис.грн. 

Протягом року надiйшло основних засобiв на суму 5056,7 

тис.грн. Пiдприємство не використовує орендованих основних 

засобiв. До невиробничих основних засобiв пiдприємства 

належать: будiвлi палацу культури, фельдшерського пункту. Всi 

основнi засоби знаходяться за мiстом розташування 

пiдприємства - в Центрально-Мiському районi м. Горлiвцi 

смт.Пантелеймонiвка. Ступiнь використання виробничих 

потужностей складає 26 вiдсотки. Ключовий напрямок 

капiтальних iнвестицiй - технiчне переозброєння. У 2011 роцi 

запроваджено в експлуатацiю придбаний у 2010 р. змiшувач 

фiрми "Айрiх", запровадженi в експлуатацiю: автоматична 

система керування облiку електроенергiї, теплова установка 

АРТУС до сушарного барабану, модернизована лiнiя 

автоматичного размолу сировини. Фiнансування капiтального 

будiвництва, розширення, або удосконалення основних засобiв, 

здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв Товариства. 

Інформація щодо проблем, які 

впливають на діяльність емітента; 

ступінь залежності від законодавчих 

або економічних обмежень 

Проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є - рост 

цiн на сировину, зростання цiн на транспортування, енергоносiї, 

складна процедура митного оформлення сировини при 

надходженнi на пiдприємство. Пiдприємство працює повнiстю 

на iмпортнiй сировинi, тому постачання i розрахунки за 

сировину повнiстю залежать вiд курсу iноземної валюти. При 

митному оформленi iмпортної сировини необхiдно сплачувати 

ПДВ, на що потрiбнi оборотнi коштi в достатньому обсязi. У 

зв"язку з кризовим станом на пiдприемствах гiрничо-

металургiйного комплексу, що розпочався у жовтнi 2008 року 

та продовжувався у 2009-2010 роках, значно зменшилися обсяги 

товарноi продукцii та обсяги реалiзацii. 

Інформація про факти виплати 

штрафних санкцій (штраф, пеня, 

неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

Протягом звiтного перiоду було нараховано 13,4 тис.грн. 

штрафiв, у т.ч. : - за порушення податкового законодавства - 3,4 

тис. грн. - iншi - 10 тис.грн. 

Опис обраної політики щодо 

фінансування діяльності емітента, 

достатність робочого капіталу для 

Внаслiдок недостаньої платоспроможностi споживачiв 

вогнетривiв пiдприємство зазнає труднощi в достатнiх об'ємах 

оборотних коштiв. Поповнення обiгових коштiв у 2011 роцi 



поточних потреб, можливі шляхи 

покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

здiйснювалося частково за рахунок кредитних коштiв. 

Показники фiнансового стану ПАТ "Пантелеймонiвський 

вогнетривкий завод" за 2011 рiк. 1. Коефiцiєнт абсолютної 

лiквiдностi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується 

як вiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв до поточних 

зобов'язань пiдприємства i дорiвнює: а) на 31/12/2011р. kа.л.= 

7,83 б) на 01/01/2011р. kа.л.= 8,68 В свiтовiй практицi 

оптимальним значенням цього коефiцiєнту вважається 0,25-0,5. 

Значення цього коефiцiєнта знаходится вище межi оптiмального 

значення i показує, що всi поточнi зобов'язання пiдприємства, в 

разi потреби, можуть бути негайно сплаченi в повному обсязi. 2. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття). Коефiцiєнт 

загальної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне 

погашення поточних зобов'язань за рахунок оборотних активiв. 

Вiн дорiвнює: а) на 31/12/2011 р. kп.= 35,07 б) на 01/01/2011 р. 

kп.= 24,92 Орiєнтовно позитивним значенням показника 

вважається значення 2. Бачимо, що на кожну одиницю 

поточних зобов'язань припадає 24,92 та 35,07 одиниць 

оборотних активiв вiдповiдно на початок i кiнець звiтного 

перiоду. Баланс пiдприємства є лiквiдним. 

Інформацію про вартість укладених, 

але ще не виконаних договорів 

(контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та про очікувані 

прибутки від виконання цих договорів 

Виконання договорiв з боку ПАТ "ПВЗ" за 2011 рiк склало 96 

%. За звiтний рiк рiвень бартерних операцiй у загальному обсязi 

реалiзованої продукцiї становить 0,16% проти 0,11% за 

минулий рiк. 

Стратегію подальшої діяльності 

емітента щонайменше на рік (щодо 

розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення 

фінансового стану, опис істотних 

факторів, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому) 

У теперiшнiй час у вiтчизняному гiрничо-металургiйному 

комплексi мартенiвськi печi замiнiються конвертерами й 

електросталеплавiльними агрегатами, з наступною обробкою на 

установцi "печь-кiвш". Тому виробництво вогнетривiв буде 

розвиватися в напрямку вдосконалювання технологiї 

виготовлення вогнетривких виробiв - для футеровкi 

сталеразливних ковшiв з внепiчною обробкою сталi, 

електродугових печей i конвертерiв. Але, в умовах кризовоi 

ситуацii в гiрничо-металургiйному комплексi, всi заходи 

пiдприемства в теперiшнiй час спрямованi на стабiлiзацiю 

процесу виробництва. 

Опис політики емітента щодо 

досліджень та розробок, вказати суму 

витрат на дослідження та розробку за 

звітний рік 

У 2011р. з цiллю полiпшення експлуатацiйних характеристик 

вогнетривких виробiв розробленi, упровадженнi та проведеннi 

промисловi випробування нових видiв вогнетривiв. Витрати на 

iнновацiї за звiтний рiк склали 129,5 тис.грн. 

Інформація щодо судових справ, 

стороною в яких виступає емітент, його 

дочірні підприємства або його посадові 

особи (дата відкриття провадження у 

справі, сторони, зміст та розмір 

позовних вимог, найменування суду, в 

якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності 

судових справ про це зазначається 

Судовi справи вiдсутнi. 

Інша інформація, яка може бути 

істотною для оцінки інвестором 

фінансового стану та результатів 

діяльності емітента, у тому числі, за 

наявності, інформацію про результати 

та аналіз господарювання емітента за 

останні три роки у формі аналітичної 

довідки в довільній формі 

Основнi показники 2009 р. 2010 р. 2011 р. ----------------------------

---------------------------------------------------------- Обсяг 

виробництва товарної продукцiї 186112 288524 229957 у дiючих 

цiнах, тис. грн. у натуральному виразi, тис. тонн 35,5 51,6 39,8 

Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї, 182102 293460 191698 

тис.грн. Разом з вже ранiше введеною с 2004 р. системою 

менеджменту якостi продукцiї вiдповiдно до вимог ISO 9001 : 

2008, в 2007 роцi на пiдприємствi упроваджена i успiшно 



сертифiкована система екологiчного менеджменту за 

стандартом ISO 14001 : 2004. У 2008 роцi введена система 

управлiння охороною працi згiдно з вимогами OHSAS 18001 : 

2007. У 2010 роцi на пiдприємствi був проведений 

ресертифiкацiйний аудит Мiжнародним фондом з сертифiкацiї 

TUV THURINGEN за системами менеджменту на вiдповiднiсть 

мiжнародним стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:2007. Якiсть продукцiї ПАТ 

"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" пiдтверджують 

Золотi стела i Диплом Мiжнародного рейтингу популярностi i 

якостi "Золота фортуна" i "Якiсть третього тисячолiття", 

Мiжнародна Золота зiрка якостi, мiжнародна нагорода 

"Европейска якiсть" та почесна нагорода "Золотий Ягуар", 

медаль "Лiдер галузi", почесне звання лауреата рейтингу 

"Краще пiдприємство України". У 2010 роцi пiдприємство 

отримало нагороду вiд Донецької обласної органiзацiї 

профспiлки металургiв та горнякiв Украiни та Донецької 

обласної державної адмiнiстрiцiї за кращу соцiальну програму 

серед пiдприємств горно-металургiйної отраслi в Донецькiй 

областi. На початку 2012 року вiдбулася змiна власника 

Товариства: замiсть ЗАТ "ВIЗАВI", ЗЕП "АЗОВIМПЕКС" у 

формi ТОВ, компанiї "Делмарк Менеджмент Лтд" власником 

91,6 % акцiй Товариства стала АТ "МАГ ХОЛДИНГЗ С.А." 

(Люксембург), та вiдбулася змiна керiвництва Товариства 

згiдно загальних зборiв акцiонерiв 06.02.2012 року. 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

13.1. 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: 
99513.000 99262.000 0.000 0.000 99513.000 99262.000 

будівлі та 

споруди 
40582.000 39958.000 0.000 0.000 40582.000 39958.000 

машини та 

обладнання 
53988.000 54942.000 0.000 0.000 53988.000 54942.000 

транспортні 

засоби 
3588.000 3287.000 0.000 0.000 3588.000 3287.000 

інші 1355.000 1075.000 0.000 0.000 1355.000 1075.000 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

3249.000 3425.000 0.000 0.000 3249.000 3425.000 

будівлі та 

споруди 
3005.000 3149.000 0.000 0.000 3005.000 3149.000 

машини та 119.000 202.000 0.000 0.000 119.000 202.000 



обладнання 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 125.000 74.000 0.000 0.000 125.000 74.000 

Усього 102762.000 102687.000 0.000 0.000 102762.000 102687.000 

Опис ПАТ"ПВЗ" має на кiнець звiтного перiоду основних засобiв залишковою вартiстю 102687 

тис.грн, первiсна вартiсть яких складає 749251 тис.грн., сума зносу становить 646564 

тис.грн. Протягом року надiйшло основних засобiв на суму 5057 тис.грн. Пiдприємство 

не використовує орендованих основних засобiв. До невиробничих основних засобiв 

пiдприємства належать: будiвля палацу культури, фельдшерського пункту. Всi основнi 

засоби знаходяться за мiстом розташування пiдприємства - в Центрально-Мiському 

районi м. Горлiвцi смт.Пантелеймонiвка. Первiсна вартiсть основних засобiв по групам 

станом на 31.12.2011 р.: будiвлi i споруди - 146674 тис. грн. машини та обладнання - 

552829 тис. грн. транспортнi засоби - 44619 тис. грн. iнструменти, приладдя, iнвентар - 

4042 тис. грн. бiблiотечнi фонди - 116 тис. грн. МНМА - 971 тис. грн. Разом - 749251 тис. 

грн. Знос та ступiнь зносу основних засобiв по групам станом на 31.12.2011 р.: будiвлi i 

споруди - 103567 тис. грн. - 71% машини та обладнання - 497685 тис. грн. - 90% 

транспортнi засоби - 41332 тис. грн. - 93% iнструменти, приладдя, iнвентар - 3397 тис. 

грн. - 84% бiблiотечнi фонди - 60 тис. грн. - 52% МНМА - 523 тис. грн. - 54% Разом - 

646564 тис. грн. - 86%. Ступiнь використання виробничих потужностей склав 26 % по 

групах основних засобiв: будiвлi i споруди, машини та обладнання , транспортнi засоби, 

iншi основнi засоби. Ключовий напрямок капiтальних iнвестицiй - технiчне 

переозброєння. У 2011 роцi запроваджено в експлуатацiю придбаний у 2010 р. змiшувач 

фiрми "Айрiх", запровадженi в експлуатацiю: автоматична система керування облiку 

електроенергiї, теплова установка АРТУС до сушарного барабану, модернизована лiнiя 

автоматичного размолу сировини. Також iнвестiцiї спрямовуються на приведення 

основних фондiв у вiдповiднiсть iз вимогами нормативно-правових актiв по охоронi 

працi. Фiнансування капiтального будiвництва, розширення, або удосконалення 

основних засобiв, здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв Товариства. 

Ефективнiсть використання основних засобiв характеризується показником 

фондовiддачi, який розраховується як вiдношення чистого доходу вiд реалiзацiї 

продукцiї до середньорiчної первiсної вартостi основних засобiв. Показник фондовiддачi 

у 2011 роцi становив 0,26, тобто пiдприємство отримало 0,26 грн. чистого прибутку на 

кожну гривню вартостi основних засобiв у рiк. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

306701.000 286361.000 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
8460.000 8460.000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

8460.000 8460.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних 

рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення 

(стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за 

формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати 



майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - 

Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (306701 тис.грн.) бiльше скоригованого 

статутного капiталу (8460 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного 

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного 

капiталу, розрахованому на кiнець року. 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними 

цінними паперами 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами 

ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями 

(всього) 

X 0.000 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому 

числі за похідними 

цінними 

паперами)(за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права 

(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

Податкові 

зобов'язання 

X 2895.000 X X 

Фінансова допомога 

на зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 5592.000 X X 



Усього зобов'язань X 8487.000 X X 

Опис: У складi податкових зобов'язань вiдображено вiдстроченi податковi зобов'язання у 

сумi 2443 тис. грн. та поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом у сумi 452 

тис. грн. У складi iнших зобов'язань вiдображенi поточнi зобов'язання: - 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1267 тис. грн. - з 

одержаних авансiв - 622 тис. грн. - зi страхування - 961 тис. грн. - з оплати працi - 

2150 тис. грн. - з учасниками - 474 тис. грн. - iншi поточнi зобов'язання - 118 тис. 

грн. 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі 

(тіс. грн.) 

у відсотках 

до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ХП 9285 тонн 52994.00 23.00 6876 тонн 39289.00 17.00 

2 Периклаз 7400 тонн 37111.00 16.00 5695 тонн 28347.00 13.00 

3 ПХС 9597 тонн 58661.00 26.00 7463 тонн 45184.00 20.00 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ 

з/п 
Склад витрат* 

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 

відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 73.00 

2 
Вiдрахування на соцiальнi 

заходи 
7.00 

3 Витрати на оплату працi 16.00 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

 

 

 



 

 

 

15. 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 

27.04.2011 29.04.2011 
Зміна складу посадових осіб 

емітента 

11.07.2011 13.07.2011 
Зміна складу посадових осіб 

емітента 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 1 0 

2 2010 1 0 

3 2009 2 1 

 

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

разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія  
 

X 

Акціонери  
 

X 

Реєстратор  
 

X 

Депозитарій  
 

X 

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх загальних зборах здiйснювала 

мандатна комiсiя 
Так 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в 



останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

 

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

разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  X 
 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Так 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Внесення змін до статуту товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень  
 

X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове 

припинення їх повноважень  
X 

Інше (запишіть): У 2011 р. позачергових зборiв не було Так 

 

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

 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?  

  
(осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради  6 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  3 

3 Кількість представників держави  0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  3 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  3 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  3 



 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 

трьох років?  
24 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  д/н 

Інші (запишіть)  д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 

акціонерами? (так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  
 

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  д/н 

 

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

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): д/н 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками?  

 
Так Ні 



Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 

акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з 

його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного 

управління або фінансового менеджменту)   
X 

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

члена   
X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років? 8.00  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів 

акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  

Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор)  Ні Ні Так 

2 Загальний відділ  Ні Ні Ні 

3 
Члени наглядової ради (голова 

наглядової ради)  
Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

5 Секретар правління  Ні Ні Ні 

6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 

роботу з акціонерами  
Так Так Так 

10 Інше(запишіть): д/н  Ні Ні Ні 

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних 

зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих 

питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить до 

компетенції 

жодного органу  

Визначення основних напрямів Ні Так Ні Ні 



діяльності (стратегії)  

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів)  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного 

фінансового звіту або балансу чи 

бюджету  

Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 

правління  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 

правління  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради  
Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 

наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та 

членів ревізійної комісії  
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів правління  
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 правління  

Так 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 аудитора  Ні Ні Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо 

яких існує конфлікт інтересів  
Ні Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 

товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та 

обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  
Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів  X 
 



2 Положення про наглядову раду  X 
 

3 Положення про виконавчий орган (правління)  X 
 

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
 

5 Положення про ревізійну комісію  X 
 

6 Положення про акції акціонерного товариства  X 
 

7 Положення про порядок розподілу прибутку  X 
 

8 Інше (запишіть):  Корпоративний кодекс. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

  

Інформація 

розповсюджуєтьс

я на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомленн

я 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві  

Копії 

документі

в 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства  

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності  

Так Так Так Так Так 

2 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які 

володіють 10 

відсотків та 

більше 

статутного 

капіталу  

Ні Так Ні Так Так 

3 

Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства  

Так Так Так Так Так 

4 

Статут та 

внутрішні 

документи  

Так Ні Так Так Так 

5 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення  

Ні Так Так Так Так 

6 
Розмір 

винагороди 
Ні Так Ні Так Так 



посадових 

осіб 

акціонерног

о товариства  

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 

зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

  
Так Ні 

1 Не проводились взагалі  
 

X 

2 Менше ніж раз на рік  
 

X 

3 Раз на рік  X 
 

4 Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів  
 

X 

Наглядова рада  
 

X 

Правління або директор  X 
 

Інше (запишіть)  д/н 

 

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)  д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія  X 
 

Наглядова рада  X 
 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
 

X 



Стороння компанія або сторонній консультант  X 
 

Перевірки не проводились  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

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 

1 Випуск акцій  
 

X 

2 Випуск депозитарних розписок  
 

X 

3 Випуск облігацій  
 

X 

4 Кредити банків  X 
 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

6 Інше (запишіть): д/н  
 

X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом 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 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України (далі - особа)?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень 

особи   
X 

Не задовольняли умови договору з 

особою   
X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) в зв'язку iз проведенням процедури дематерiалiзацiї вiдповiдно до 

вимог законодавства 

 

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: 20.04.2010 ; яким органом управління прийнятий: загальними зборами  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні) X; укажіть яким чином його оприлюднено: проголошен на 

загальних зборах  

Інформація 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 виконується  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Товариство не є фiнансовою установою 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

д/н 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу 

фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 



споживачам фінансових послуг. 

д/н 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому 

числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 

д/н 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або 

відсутність такої системи. 

д/н 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

д/н 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 

установи розмір, або їх відсутність. 

д/н 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

д/н 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової 

групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

д/н 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

д/н 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом 

року. 

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські 

послуги фінансовій установі. 

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися 

фінансовій установі протягом року. 

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або 

суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом 

останіх п`яти років. 



д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською 

палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що 

підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг. 

д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 

механізму розгляду скарг. 

д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я 

та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 

д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду 

фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість 

скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 

позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 

д/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Річна фінансова звітність 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
31.12.2011 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191787 

Територія 
 

за КОАТУУ 1410636900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління  
за КОДУ 6024 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 26.26.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума 
 

Адреса Донецька обл. м. Горлiвка 84695 КАРЛА МАРКСА, 2 

Середня кількість 

працівників 
543 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 218 177 

- первісна вартість 011 380 372 

- накопичена амортизація 012 ( 162 ) ( 195 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 3392 485 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 102762 102687 

- первісна вартість 031 745132 749251 



- знос 032 ( 642370 ) ( 646564 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 28 28 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 106400 103377 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 65172 71384 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 1064 1326 

Готова продукція 130 26200 61580 

Товари 140 68 68 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 35883 13276 

- первісна вартість 161 35955 13327 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 72 ) ( 51 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 629 3754 

- за виданими авансами 180 10944 7065 

- з нарахованих доходів 190 0 0 



- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1155 693 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 41567 23734 

- у т.ч. в касі 231 3 3 

- в іноземній валюті 240 23106 28718 

Інші оборотні активи 250 46 164 

Усього за розділом II 260 205834 211762 

III. Витрати майбутніх періодів 270 46 49 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 312280 315188 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 8460 8460 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 58723 70903 

Резервний капітал 340 4230 7230 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 214948 220108 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 286361 306701 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 1785 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 



З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 1785 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 15874 2443 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 15874 2443 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 2975 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
530 3094 1267 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 0 622 

- з бюджетом 550 698 452 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 315 961 

- з оплати праці 580 892 2150 

- з учасниками 590 133 474 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 153 118 

Усього за розділом IV 620 8260 6044 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 312280 315188 

Примітки Нематерiальнi активи. Облiк нематерiальних активiв на 

пiдприємствi вiдповiдає П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи". 

Нематерiальнi активи - це активи, що не мають матерiальної 

форми, але вмiщують в собi майбутню економiчну вигоду 

завдяки тим правам та можливостям, якi вони надають власнику 

при їх використаннi. Нематерiальнi активи облiковуються за 

собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали 

мiсце для придбання та пiдготовки нематерiальних активiв 

щодо використання за призначенням (первiсна вартiсть). 



Нематерiальнi активи становлять на початок 2011 року 380 

тис.грн, на кiнець звiтного року - 372 тис.грн. Амортизацiя 

здiйснюється прямолiнiйним методом i враховується до 

собiвартостi реалiзованої продукцiї. За рiк нараховано 54 

тис.грн. амортизацiї. Сума накопиченої амортизацiї НМА 

становить на початок року 162 тис.грн., на кiнець року - 195 

тис.грн. Протягом звiтного року придбанi НМА вартiстю 13 

тис.грн., списанi НМА вартiстю 21 тис.грн. iз повним зносом. 

Незавершене будiвництво. По статтi незавершене будiвництво 

показується вартiсть незавершених капiтальних вкладень, 

вартiсть устаткування до монтажу, а також авансовi платежi для 

фiнансування капiтального будiвництва. Капiтальнi вкладення - 

це iнвестицiї на створення нових основних засобiв 

(будiвництво, спорудження та придбання) або розширення, 

реконструкцiю, модернiзацiю дiючих основних засобiв 

виробничого та невиробничого призначення. На початок року 

вартiсть незавершеного будiвництва складає 3392 тис.грн., на 

кiнець звiтного року - 485 тис.грн.,у тому числi: 1.МНМА, не 

введенi в експлуатацiю - 12 тис.грн. 2. Основнi засоби не 

введенi в експлуатацiю - 473 тис.грн. Протягом звiтного року 

освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 2162 тис.грн., у тому 

числi: - придбання (виготовлення) основних засобiв - 2140 

тис.грн.; - придбання (виготовлення) iнших необоротних 

матерiальних активiв - 21 тис.грн.; - придбання (створення) 

нематерiальних активiв - 1 тис.грн. Основнi засоби. Облiк 

основних засобiв на пiдприємствi вiдповiдає П(С)БО №7 

"Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються за 

собiвартiстю з урахуванням всiх витрат , знижок, пiльг, що мали 

мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо 

використання за призначенням ( первiсна вартiсть). У процесi 

використання основнi засоби зношуються. У балансi основнi 

засоби вiдображаються за залишковою вартiстю (з урахуванням 

зносу) i на кiнець звiтного року становлять 102687 тис.грн. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного року 

складала 745132 тис.грн, на кiнець року 749251 тис. грн. 

Протягом року введено до експлуатацiї основних засобiв на 

суму 5057 тис.грн. За рiк вибули основнi засоби первiсною 

вартiстю 879 тис.грн. i зносом 793 тис.грн. Об'єктом амортизацiї 

являються усi основнi засоби. Амортизацiя основних засобiв 

нараховується - прямолiнiйним методом. Амортизацiя 

малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв 

нараховувалася методом нарахування у першому мiсяцi 

використання у розмiрi 50% їх вартостi, яка амортизується, та 

решта 50% вартостi, яка амортизується, у мiсяцi їх вилучення з 

активiв. Протягом року нараховано 5045 тис.грн. амортизацiї. 

Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на кiнець 

звiтного року складає 1111 тис.грн. По рядку 070 "iншi 

необоротнi активи" на початок та кiнець звiтного року 

вiдображенi заблокованi рахунки пiдприємства в банку станом 

на 01.01.1992 року в сумi 28 тис.грн. Оборотнi активи. Запаси. 

Облiк запасiв на пiдприємствi вiдповiдає П(С)БО № 9 " Запаси" 

Запаси - це активи пiдприємства, якi утримуються для продажу 

за умов звичайної господарської дiяльностi, або знаходяться в 

процесi виробництва для такого продажу, або iснують у формi 

основних чи допомiжних матерiалiв для використання у 

виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси на кiнець 

звiтного року складаються з наступних складових: - сировина i 

матерiали - 68562 тис.грн., - паливо - 112 тис.грн., - тара i тарнi 

матерiали - 465 тис.грн., - будiвельнi матерiали - 118 тис.грн., - 

запаснi частини - 1912 тис.грн., - МБП - 215 тис.грн., - 

незавершеного виробництва - 1326 тис.грн. - готової продукцiї - 

61580 тис.грн. - товарiв - 68 тис.грн. Оцiнка запасiв вiдбувається 



наступним методом: - при вiдпуску сировини у виробництво та 

продаж готової продукцiї, товарiв - середньозваженим методом. 

Запаси вiдображенi у балансi за нижчою з оцiнок - собiвартiстю. 

Собiвартiсть виробничих запасiв i товарiв складається з цiни 

придбання, транспортно-заготiвельних витрат, ввiзного мита, 

iнших витрат, якi прямо пов'язанi з придбанням. Крiм того 

виходячи з ПСБО № 9 до запасiв вiдносяться малоцiннi 

швидкозношуванi предмети, яких строк корисної експлуатацiї 

не перевищує один рiк (iнструменти, господарський iнвентар, та 

iншi). МШП, якi переданi в експлуатацiю в поточному звiтному 

перiодi, були визнанi витратами поточного перiоду. Тип витрат 

визначався залежно вiд призначення МШП. Виходячи з ПСБО 

№ 9 " Запаси" не включаються в первiсну вартiсть запасiв, а 

вiдносяться до витрат того перiоду, в якому були встановленi, 

нестачi i витрати вiд псування цiнностей. Вартiсть запасiв на 

початок року становила 92504 тис.грн, на кiнець року 134358 

тис.грн., тобто збiльшилася на 41854 тис.грн. Дебiторська 

заборгованiсть. Облiк дебiторської заборгованостi на 

пiдприємствi вiдповiдає ПСБО№ 10 "Дебiторська 

заборгованiсть". Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 

пiдприємствi вiдсутня. Дебiторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги - це заборгованiсть покупцiв та замовникiв за 

надану їм продукцiю, товари, послуги, роботи (крiм 

заборгованостi, яка забезпечена векселями). В балансi ПАТ 

"ПВЗ" дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто з врахуванням 

резерву сумнiвних боргiв. Первiсна вартiсть дебiторської 

заборгованостi на початок року становить 35955 тис.грн., на 

кiнець року 13327 тис.грн., тобто цей показник зменшився на 

22628 тис.грн. Iнформацiя про найкрупнiших дебiторiв i 

наведена нижче: № п\п Найменування пiдприємства Сума (тис. 

грн.) строк погашення 1.ПАТ "АМК" м. Алчевськ 387 1 квартал 

2012 р. 2.ВАТ "Iнтерпайп НТЗ" 991 1 квартал 2012 р. 3.фiлiя 

МК "ПрАТ"Донецьксталь-мет. завод" 3720 1 квартал 2012 р. 

4.ПАТ "МК Азовсталь" 1062 1 квартал 2012 р. 5.ПАТ 

"АзовЕлектроСталь" 1351 1 квартал 2012 р. 6.ПАТ "ДМК 

iм.Дзержинського" 2307 1 квартал 2012 р. На рахунку 38 

"Резерв сумнiвних боргiв" пiдприємство облiковує сумнiвну 

дебiторську заборгованiсть, по якiй виник риск несплати. 

Загальний розмiр резерву сумнiвних боргiв станом на на 

початок року нарахований в сумi 120 тис.грн., на кiнець року 

нарахований у сумi 78 тис. грн. На протязi року використано 

резерву для списання сумнiвних боргiв на суму 92 тис. грн. 

Змiна значення розмiру сумнiвних боргiв по ряд. 162 Балансу 

пов'язана i з переквалiфiкацiєю дебiторської заборгованостi. 

Станом на звiтну дату розмiр резерву сумнiвних боргiв, 

нарахованого на дебiторську заборгванiсть за товари, роботи, 

послуги, дорiвнює 51 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть по 

розрахунках з бюджетом - заборгованiсть фiнансових i 

податкових органiв, а також переплати за податками, зборами 

та iншими платежами до бюджету. На початок звiтного року 

заборгованiсть по розрахункам з бюджетом складала 629 

тис.грн.(з податку на прибуток), на кiнець року 3754 тис.грн., у 

т.ч. з податку на прибуток- 1208 тис. грн., по ПДВ - 2542 тис. 

грн., по iнших платежах - 4 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть 

по авансах виданих - сума авансiв наданих iншим 

пiдприємствам у рахунок наступних платежiв. Сума виданих 

авансiв на початок звiтного року складала 10944 тис.грн., на 

кiнець року 7065 тис.грн. (передплата за сировину та 

енергоносiї). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - це 

заборгованiсть дебiторiв, яка не може бути включена до iнших 

статей дебiторської заборгованостi, яка вiдображається у складi 



оборотних активiв. Показник на початок звiтного року по цiй 

статтi складає 1155 тис.грн., на кiнець року вiн дорiвнює 693 

тис.грн. Склад та суми статтi балансу "iнша поточна 

дебiторська заборгованiсть" на 31.12.2011р.: 1. Розрахунки за 

претензiями 1 тис.грн. 2. Розрахунки з вiдшкодування збиткiв 2 

тис.грн. 3. Розрахунки з нарахувань з/плати 3 тис.грн. 4. 

Розрахунки по ЄСВ 59 4. Резерв сумнiвних боргiв - 3 тис.грн. 5. 

Розрахунки з iншими дебiторами 631 тис.грн. Найбiльшi 

дебiтори по цiй статтi: Iловайський ТехПД (ж/д послуги) - 151 

тис.грн. Митний пост м.Горлiвка (митне оформлення) - 110 

тис.грн. ПАТ "ДОЕ" (за наданi послуги по сумiсному 

використанню ел. мереж) - 176 тис. грн. ПАТ 

"Кредитпромбанк" - нарахованi вiдсотки за депозитнi вклади - 

80 тис. грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та 

їх еквiваленти - це кошти в касi, на поточних та iнших рахунках 

у банках, якi пiдприємство використовує для поточних 

операцiй, а також еквiваленти грошових коштiв. Пiдприємство 

на початок року мало на балансi грошовi кошти: в нацiональної 

валютi - 41567 тис.грн., у т.ч. в касi 3 тис.грн. в iноземнiй 

валютi 23106 тис.грн. Залишок грошових коштiв на кiнець року: 

в нацiональнiй валютi 23734 тис.грн., у т.ч. в касi 3тис.грн. в 

iноземнiй валютi 28718 тис.грн. Суми в iноземнiй валютi 

перерахованi по курсу НБУ на дату складання звiту. Iншi 

оборотнi активи пiдприємства на початок року складають 46 

тис.грн., на кiнець звiтного року вони становлять 164 тис.грн., 

по цiй статтi облiковуються: суми податкових зобов'язань та 

податкового кредиту, строк слати яких не настав 164 тис.грн. 

Витрати майбутнiх перiодiв. Витрати майбутнiх перiодiв - це 

витрати, якi мали мiсце в поточному або попереднiх звiтних 

перiодах, але належать до наступних звiтних перiодiв. На 

пiдприємствi до витрат майбутнiх перiодiв вiднесенi витрати на 

передплату перiодичних видань на 2012 рiк в сумi 49 тис.грн. 

Власний капiтал До складу власного капiталу пiдприємства 

входять статутний капiтал, iнший додатковий капiтал, 

резервний капiтал, нерозподiлений прибуток. 14 листопада 1996 

року пiдприємство зареєструвалося, як вiдкрите акцiонерне 

товариство "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" згiдно 

Свiдоцтва про державну реєстрацiю № 582р, видане 

розпорядженням виконавчого комiтету Горлiвської мiської ради 

№ 2390. В 2004роцi у зв'язку з вступом в дiю нового 

Господарчого кодексу, пiдприємство перереєструвалося, та 

отримало нове Свiдоцтво про державну реєстрацiю вiд 14 

листопада 1996 року за № 1 256 120 0000 000121, зареєстроване 

виконавчим комiтетом Горлiвської мiської ради Донецької 

областi. 22.05.2009 р.пiдприємство у зв'язку з змiною iндексу 

отримало нове Свiдоцтво про державну реєстрацiю за № 

12561070016000121. У 2011 роцi отримана нова Виписка з 

єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприємцiв (серiї ААБ № 553613) реєстрацiйний № 1 256 120 

0000 000121 вiд 14.11.1996 року, дата замiни 30.05.11 р. у 

зв'язку зi змiною вида акцiонерного товариства з вiдкритого на 

публiчне. Статутний капiтал Товариства був сформований за 

рахунок простих iменних акцiй. Розмiр статутного капiталу 

ПАТ на протязi звiтного року не змiнився. На 31 грудня 2011 

року статутний капiтал становить 8460,4 тис. грн. i складається 

з 846038 шт. акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. кожна. Iнший 

додатковий капiтал. Iнший додатковий капiтал - це сума 

дооцiнки необоротних активiв, а також находжень, якi отримує 

пiдприємство за рахунок внескiв акцiонерiв, та iнших фiзичних 

та юридичних осiб, не оформлених цiнними паперами, 

кредитними чи iншими угодами. Станом на початок звiтного 

перiоду iнший додатковий капiтал пiдприємства становив 58723 



тис.грн., на кiнець - 70903 тис.грн. Змiна iншого додаткового 

капiталу на 12180 тис.грн. вiдбулася: зменьшення за рахунок 

списання iндексацiї вибулих основних засобiв на 426 тис. грн., 

та збiльшення за рахунок зменьшення вiдстрочених податкових 

зобов'язань на 12606 тис.грн. Резервний капiтал. Резервний 

капiтал пiдприємства на початок звiтного перiоду становив 4230 

тис.грн. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2011 

р. резервний капiтал було збiльшено на 3000 тис. грн. (згiдно 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2011 р. протокол № 

20) i на кiнець звiтного року вiн становить 7230 тис.грн. 

Нерозподiлений прибуток. Нерозподiлений прибуток - це 

прибуток , що залишається у пiдприємствi пiсля сплати 

податкiв. Нерозподiлений прибуток на початок року становив 

214948 тис. грн., на кiнець року ця сума складає 220108 тис.грн. 

На протязi року змiна прибутку вiдбулася за рахунок: 

збiльшення на суму iндексацiї вибулих основних засобiв на 

суму 426 тис.грн., одержання чистого прибутку за звiтний рiк у 

сумi 19234 тис.грн., та зменьшення за рахунок вiдрахування 

3000 тис. грн. на збiльшення резервного капiталу i вiплати 

дивiдендiв власникам у сумi 11500 тис. грн. (згiдно рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2011 р. протокол № 20). 

Забезпечення наступних витрат та платежiв представленi 

забезпеченням виплат за вислугу рокiв. Їх розмiр на початок 

року дорiвнював 1785 тис.грн., нараховано протягом року 1096 

тис. грн. i використано на виплату вислуги рокiв 2881 тис. грн. 

Залишок на кiнець року 0 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання 

пiдприємства представленi вiдстроченими податковими 

зобов'язаннями. Вiдстроченi податковi зобов'язання - це сума 

податку на прибуток, що пiдлягає сплатi в майбутнiх перiодах 

внаслiдок тимчасової рiзницi мiж облiковою та податковою 

базами оцiнки (мiж податковим та облiковим прибутком). 

Вiдстроченi податковi зобов'язання на початок року становили 

15874 тис.грн., на кiнець року дорiвнюють 2443 тис.грн., тобто 

зменшилися на 13431 тис.грн. Поточнi зобов'язання Облiк 

поточних зобов'язань на пiдприємствi вiдповiдає вимогам 

П(С)БО 11 "Зобов'язання". На початок 2011 р. поточна 

заборгованiсть по короткостроковому кредиту банку становила 

2975 ис.грн. - це заборгованiсть по кредиту отриманому у фiлiї 

ЦГВ ПIБ м.Горлiвка зi строком погашення 02/12/2011 р. На 

кiнець року ця заборгованiсть була погашена. Кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги - це не забезпеченi 

векселями зобов'язання перед постачальниками i пiдрядниками 

за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та наданi послуги. 

Кредиторська заборгованiсть виникає в наслiдок придбання в 

кредит товарiв, отримання послуг. Загальна сума заборгованостi 

кредиторам за товари, роботи, послуги на початок року 

становила 3094 тис. грн., на кiнець року 1267 тис.грн. Основнi 

кредитори наведенi нижче: 1. ТОВ "ПТЕС" - 98 тис. грн. 2. ЧП 

"Капрi" - 779 тис. грн. 3. ТОВ "Донецька Промисл. - будiвельна 

компанiя" - 105 тис. грн. 4. ТОВ ПСП "Полiстрой" - 98 тис. грн. 

Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 

це поточнi зобов'язання Товариства по одержаним авансам вiд 

покупцiв вогнетривкої продукцiї, товарiв. Загальна сума 

заборгованостi кредиторам за одержанi аванси на початок року 

становила 0 тис. грн., на кiнець року 622 тис.грн. Основнi 

кредитори наведенi нижче: 1. ТОВ "Промекс" (Росiя)- 100 тис. 

грн. 2. Мiнський тракторний завод - 316 тис. грн. 3. 

Керченський стрiлочний завод - 36 тис. грн. - з бюджетом - це 

поточна заборгованiсть перед бюджетом за усiма видами 

платежiв. Станом на 01.01.2011 року заборгованiсть бюджету 

становила 698 тис.грн., на 31.12.2011 року - 452 тис.грн. 

Простроченої заборгованостi немає. За видами податкiв та 



платежiв iнформацiя наведена у таблицi (тис.грн.): 

Найменування податку на 31.12.2011 р. Податок з доходiв 

фiзичних осiб 408 Плата за землю 23 Забруднення 

навкол.середовища 21 - зi страхування - це заборгованiсть по 

нарахованому єдиному соцiальному внеску на зарабiтну плату 

перед фондами соцiального страхування. На початок звiтного 

року ця заборгованiсть становила 315 тис.грн, на кiнець року 

961 тис.грн. Простроченої заборгованостi немає. - з оплати 

працi - це поточна заборгованiсть перед працiвниками по 

нарахованої, але не виплаченiй заробiтнiй платi за грудень 2011 

року. Заборгованiсть по заробiтнiй платi станом на 01.01.2011 

року становила 892 тис.грн., станом на 31.12.2011 року 2150 

тис.грн. - з учасниками - заборгованiсть пiдприємства перед 

його учасниками (засновниками), що пов'язана з розподiлом 

прибутку ( дивiденди). Ця заборгованiсть на початок року 

становила 133 тис.грн., нараховано у 2011 роцi у сумi 11500 тис. 

грн. (згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2011 р. 

протокол № 20). сплачено протягом року 11159 тис.грн., 

залишок на кiнець року 474 тис.грн. В статтi "Iншi поточнi 

зобов'язання" наведенi розрахунки з кредиторської 

заборгованостi, яка не може бути вiднесена в iншi статтi роздiлу 

"Поточнi зобов'язання" На початок року iншi поточнi 

зобов'язання становили 153 тис.грн., на кiнець року 118 

тис.грн., у тому числi: 1. Донецьк. обком профспiлок - 27 

тис.грн. 2. Профспiлка робiтникiв пiдпр. - 7 тис. грн. 2. 

Утримання з заробiтної плати - 42 тис.грн. 3. ТОВ "Профi-

брокер" - 35 тис.грн. 4. Iншi розрахунки - 7 тис.грн. 

Керівник Толпигiн Андрiй Вiкторович 

Головний бухгалтер Непотачова Лариса Олексiївна 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
010 225828 348745 

Податок на додану вартість 015 34130 55285 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
035 191698 293460 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
040 ( 145377 ) ( 198062 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 46321 95398 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші операційні доходи 060 7216 8069 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, 

одержаних у наслідок сільськогосподарської 

діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 17304 ) ( 16029 ) 

Витрати на збут 080 ( 3100 ) ( 3224 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 10878 ) ( 12651 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, 

одержаних у наслідок сільськогосподарської 

діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 22255 71563 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 3702 4789 

Інші доходи 130 134 373 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 507 ) ( 495 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 84 ) ( 114 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 25500 76116 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 

прибуток від переоцінки необоротних активів та 

групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток 

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 

у наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 6266 ) ( 20189 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 19234 55927 



- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 19234 55927 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 121576 176353 

Витрати на оплату праці 240 26828 24839 

Відрахування на соціальні заходи 250 12214 11238 

Амортизація 260 5099 4668 

Інші операційни витрати 270 10870 12588 

Разом 280 176587 229686 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 846038.00000000 846038.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 846038.00000000 846038.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 23.00000000 66.00000000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 

просту акцію 
330 23.00000000 66.00000000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки Фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi даних 

бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України 

вiд 06.07.1999р. № 996 XIV " Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням внесених до 

нього змiн та згiдно з затвердженими Положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку для забезпечення єдиних 

(постiйних) принципiв, методiв i процедур при вiдображеннi 



поточних операцiй в облiку. Витрати вiдображаються в 

бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 

збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду 

визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, 

що приводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за 

винятком зменшення власного капiталу внаслiдок його 

вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати 

можуть бути достовiрно оцiненi. Витратами визнаються витрати 

певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони здiйсненi. Чистий дохiд вiд реалiзацiї вогнетривкої 

продукцiї та послуг промислового характеру за 2011 рiк - 

191698 тис.грн. В статтi " Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї(товарiв, робот, послуг" вiдображена виробнича 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї i собiвартiсть реалiзованих 

товарiв, якi визначенi згiдно положенням бухгалтерського 

облiку №9 "Запаси", №16 "Витрати" i становить у 2011 роцi - 

145377 тис.грн. Валовий прибуток, який розраховується, як 

рiзниця мiж чистим доходом i собiвартiстю реалiзованої 

продукцiї дорiвнює - 46321 тис.грн. В статтi "Iншi операцiйнi 

доходи" вiдображенi суми iнших доходiв вiд операцiйної 

дiяльностi, якi становлять в звiтному роцi 7216 тис.грн., у тому 

числi це доходи вiд: - реалiзацiї iнших оборотних активiв - 749 

тис.грн - операцiйної оренди - 123 тис.грн. - операцiйної 

курсової рiзницi - 6229 тис.грн. - отриманих штрафiв - 33 

тис.грн. - списання кредиторської заборгованостi - 23 тис.грн. - 

выдшкодування ранiш списаних активiв - 53 тис.грн. - 

оприбуткування надлишкiв ТМЦ - 1 тис.грн. - iншi - 5 тис.грн. 

В статтi "Адмiнiстративнi витрати" вiдображенi витрати, 

пов'язанi з управлiнням та обслуговуванням пiдприємства, якi 

за звiтний, 2011 рiк, складають - 17304 тис.грн. У статтi 

"Витрати на збут" вiдображенi витрати пiдприємства, пов'язанi з 

реалiзацiєю продукцiї (товарiв)- це витрати на утримання 

пiдроздiлiв, якi ведуть збут продукцiї (товарiв), рекламу, 

доставки продукцiї покупцям i становлять 3100 тис.грн. Стаття 

"Iншi операцiйнi витрати" в сумi 10878 тис.грн. вiдображає : - 

собiвартiсть реалiзованих активiв - 384 тис.грн. - витрати вiд 

курсових рiзниць - 6635 тис.грн. - визнанi штрафи, пенi - 13 

тис.грн. - витрати на утримання об'єктiв соцiально-побутового 

призначення - 958 тис.грн. - операцiйна оренда активiв - 32 

тис.грн. - придбання iноземної валюти - 423 тис.грн. - витрати 

на благодiйнiсть та соцiально-культурнi заходи - 2112 тис.грн. - 

нестачi вiд псування цiнностей - 57 тис.грн. - вiдрахування до 

резерву сумнiвних боргiв - 50 тис.грн. - списання сумнiвних 

боргiв - 213 тис.грн. - iншi витрати - 1 тис. грн. Прибуток вiд 

операцiйної дiяльностi за звiтний перiод на пiдприємствi 

становить 22255 тис.грн. визначений як алгебраїчна сума 

валового прибутку, iнших операцiйних доходiв, 

адмiнiстративних витрат, витрат на збут i iнших операцiйних 

витрат. Стаття "Iншi фiнансовi доходи" становить 3702 тис.грн. 

i вiдображає отриманi проценти за розмiщення грошових 

коштiв на рахунках банку. По статтi " Iншi доходи" вiдображенi 

доходи, якi виникли в процесi звичайної дiяльностi, але не 

пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства i становлять - 

134 тис.грн, у тому числi - матерiали вiд лiквiдацiї основних 

засобiв - 132 тис.грн. - iншi доходи - 2 тис.грн.. Фiнансовi 

витрати пiдприємства становлять витрати на виплату вiдсоткiв 

за користування у 2011 роцi позиковими коштами у сумi 507 

тис.грн. Iншi витрати - це витрати, якi виникають у процесi 

звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю 

пiдприємства. Стаття "Iншi витрати" за 2011 рiк становить 84 

тис.грн., у т.ч. - списання необоротних активiв - 74 тис.грн. - 

iншi витрати 10 тис.грн. Сума прибутку вiд звичайної 



дiяльностi до оподаткування - 25500 тис.грн. Витрати з податку 

на прибуток вiд звичайної дiяльностi за звiтний перiод 

становлять 6266 тис.грн. i визнанi з урахуванням змiни 

вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених 

податкових активiв та податку на прибуток у податковому 

облiку згiдно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Чистий 

прибуток за 2011 рiк становить 19234 тис.грн. В роздiлi II " 

Звiту про фiнансовi результати" приведенi елементи 

операцiйних витрат(на виробництво, збут, управлiння i iншi 

операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї 

дiяльностi в звiтному роцi за мiнусом внутрiшнього обороту( за 

мiнусом тих витрат, якi увiйшли у собiвартiсть продукцiї, 

виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати 

за 2011 р. становлять 176587 тис.грн., у тому числi: - 

матерiальнi затрати 121576 тис.грн. - витрати на оплату працi 

26828 тис.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи 12214 тис.грн. 

- амортизацiя 5099 тис.грн. - iншi операцiйнi витрати 10870 

тис.грн. У третьому роздiлi "Звiту про фiнансовому результатi" 

приведений розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий 

прибуток, що припадає на одну акцiю, становить у 2011 роцi - 

23 грн., у 2010 роцi 66 грн. 

Керівник Толпигiн Андрiй Вiкторович 

Головний бухгалтер Непотачова Лариса Олексiївна 

Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 245759 341018 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 622 0 

Повернення авансів 030 151 5 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 726 93 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 18 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 377 12 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 12 18 

Інші надходження 080 760 12 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 166005 ) ( 233424 ) 



Авансів 095 ( 6706 ) ( 10944 ) 

Повернення авансів 100 ( 49 ) ( 66 ) 

Працівникам 105 ( 20082 ) ( 19859 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 255 ) ( 110 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1400 ) ( 8482 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 8024 ) ( 22650 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 11230 ) ( 10910 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 31952 ) ( 3913 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 1266 ) ( 1247 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1456 29553 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1456 29553 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 31 251 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 2417 ) ( 7705 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -2386 -7454 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -2386 -7454 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 



Отримані позики 320 3500 2978 

Інші надходження 330 3012 4580 

Погашення позик 340 ( 6475 ) ( 5003 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 10537 ) ( 3 ) 

Інші платежі 360 ( 507 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -11007 2552 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -11007 2552 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -11937 24651 

Залишок коштів на початок року 410 64673 40413 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -284 -391 

Залишок коштів на кінець року 430 52452 64673 

Примітки Пiдприємство на початок року мало на балансi грошовi кошти: 

в нацiональної валютi - 41567 тис.грн., у т.ч. в касi 3 тис.грн. в 

iноземнiй валютi 23106 тис.грн. По ряд. 080 "?нши 

надходження" Звiту пiдприємством вiдображено: - суми зданої 

в касу пiдприємства готiвкової торгової виручки кафе - 440 тис. 

грн., - суми вiдшкодування збитку, заподiяного робiтниками - 6 

тис.грн., - надходження виручки за наданi пiдприємством 

послуги по сумiсному використанню ел. мереж, аренди, iнши 

послуги - 208 тис. грн., - надходження вiд покупцiв по 

погашенню заборгованостi за товари - 96 тис.грн., - 

вiдшкодування працiвниками заборгованостi по заробiтнiй платi 

- 4 тис. грн., - iнши - 6 тис. грн. По ряд. 145 " ?нши витрачання" 

в загальнiй сумi 1266 тис.грн. вiдображенi такi витрачання 

коштiв: 108 тис.грн. - позики працiвникам, 33 тис.грн. - 

матерiальна допомога на лiкування та поховання, 422 тис.грн. - 

комiсiйнi банку за розрахункове обслуговування по придбанню 

валюти, 218 тис.грн. - благодiйна, фiнансова допомога, 75 

тис.грн. - виплата алiментiв, утриманої iз заробiтної плати, 342 

тис. грн. - утримання iз заробiтної плати та перерахування 

згiдно заяв працiвникiв, виконавчих листiв, 59 тис.грн. - оплата 

членських взносiв асоцiацiї "Укрвогнетрив", Донецькiй ТПП, 

Союзу пiдриємцiв України, 5 тис. грн. - за навчання згiдно 

контракту, 4 тис.грн. - оплата штрафiв. По ряд. 360 "?ншi 

платежi" вiдображена сплата процентiв по кредиту у розмiрi 507 

тис. грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод становив вiд'ємне 

значення у розмiрi 11937 тис.грн. Залишок грошових коштiв на 

кiнець року: в нацiональнiй валютi 23734 тис.грн., у т.ч. в касi 3 

тис.грн. в iноземнiй валютi 28718 тис.грн. Суми в iноземнiй 

валютi перерахованi по курсу НБУ на дату складання звiту. 

Керівник Толпигiн Андрiй Вiкторович 

Головний бухгалтер Непотачова Лариса Олексiївна 

Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

 

Стаття К Статут Пайо Додатк Інший Резерв Нерозподі Неоплач Вилуче Раз



од ний 

капіта

л 

вий 

капіт

ал 

овий 

вкладе

ний 

капітал 

додатк

овий 

капітал 

ний 

капіта

л 

лений 

прибуток 

ений 

капітал 

ний 

капіта

л 

ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 

початок 

року 

01

0 
8460 0 0 58723 4230 214948 0 0 

2863

61 

Коригування: 

Зміна 

облікової 

політики 

02

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлен

ня помилок 

03

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 
04

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригова

ний 

залишок на 

початок 

року 

05

0 
8460 0 0 58723 4230 214948 0 0 

2863

61 

Переоцінка активів: 

Дооцінка 

основних 

засобів 

06

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

основних 

засобів 

07

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершен

ого 

будівництв

а 

08

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершен

ого 

будівництв

а 

09

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

нематеріал

ьних 

активів 

10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріал

ьних 

активів 

11

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 

12

0 
0 0 0 -426 0 426 0 0 0 



Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

13

0 
0 0 0 0 0 19234 0 0 

1923

4 

Розподіл прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

14

0 
0 0 0 0 0 -11500 0 0 

-

1150

0 

Спрямуван

ня 

прибутку 

до 

статутного 

капіталу 

15

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахуван

ня до 

резервного 

капіталу 

16

0 
0 0 0 0 3000 -3000 0 0 0 

 

17

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до 

капіталу 

18

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгован

ості з 

капіталу 

19

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

20

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп 

акцій 

(часток) 

21

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепрода

ж 

викуплени

х акцій 

(часток) 

22

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулюванн

я 

викуплени

й акцій 

(часток) 

23

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

24

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



номінально

ї вартості 

акцій 

0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання 

невідшкод

ованих 

збитків 

26

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштов

но 

отримані 

активи 

27

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

28

0 
0 0 0 12606 0 0 0 0 

1260

6 

Разом змін 

в капіталі 

29

0 
0 0 0 12180 3000 5160 0 0 

2034

0 

Залишок на 

кінець року 

30

0 
8460 0 0 70903 7230 220108 0 0 

3067

01 

Примітки До складу власного капiталу пiдприємства входять статутний 

капiтал, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал, 

нерозподiлений прибуток. Статутний капiтал ПАТ був 

сформований за рахунок простих iменних акцiй. Розмiр 

статутного капiталу ПАТ на протязi звiтного року не змiнився. 

На 31 грудня 2011 року статутний капiтал становить 8460 тис. 

грн. i складається з 846038 шт. акцiй номiнальною вартiстю 10 

грн. кожна. Iнший додатковий капiтал. Станом на початок 

звiтного перiоду iнший додатковий капiтал пiдприємства 

становив 58723 тис.грн., на кiнець - 70903 тис.грн. Змiна iншого 

додаткового капiталу на 12180 тис.грн. вiдбулася: зменьшення 

за рахунок списання iндексацiї вибулих основних засобiв на 426 

тис. грн., та збiльшення за рахунок зменьшення вiдстрочених 

податкових зобов'язань на 12606 тис.грн. Резервний капiтал. 

Резервний капiтал пiдприємства на початок звiтного перiоду 

становив 4230 тис.грн. Згiдно рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв 27.04.2011 р. резервний капiтал було збiльшено на 

3000 тис. грн. (згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 

27.04.2011 р. протокол № 20) i на кiнець звiтного року вiн 

становить 7230 тис.грн. Нерозподiлений прибуток. 

Нерозподiлений прибуток на початок року становив 214948 тис. 

грн., на кiнець року ця сума складає 220108 тис.грн. На протязi 

року змiна прибутку вiдбулася за рахунок: збiльшення на суму 

iндексацiї вибулих основних засобiв на суму 426 тис.грн., 

одержання чистого прибутку за звiтний рiк у сумi 19234 

тис.грн., та зменьшення за рахунок вiдрахування 3000 тис. грн. 

на збiльшення резервного капiталу i вiплати дивiдендiв 

власникам у сумi 11500 тис. грн. (згiдно рiшення загальних 

зборiв акцiонерiв 27.04.2011 р. протокол № 20). 

Керівник Толпигiн Андрiй Вiкторович 

Головний бухгалтер Непотачова Лариса Олексiївна 

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи Код Залишок на Надій Переоцінка Вибуло за рік Нарахо Втрати Інші зміни за рік Залишок на кінець 



нематеріа

льних 

активів 

ряд

ка 

початок року шло 

за рік 

(дооцінка +, уцінка -

) 

вано 

аморти

зації за 

рік 

від 

зменш

ення 

корисн

ості за 

рік 

року 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

накопи

чена 

амортиз

ація 

первісно

ї 

(переоці

неної 

вартості

) 

накопи

ченої 

амортиз

ації 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

накопи

чена 

амортиз

ація 

первісно

ї 

(переоці

неної 

вартості

) 

накопи

ченої 

амортиз

ації 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

накопи

чена 

амортиз

ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права 

користува

ння 

природним

и 

ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права 

користува

ння 

майном 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 

комерційні 

позначенн

я 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 

об'єкти 

промислов

ої 

властивост

і 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське 

право та 

суміжні з 

ним права 

050 380 162 13 0 0 21 21 54 0 0 0 372 195 

 
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

нематеріал

ьні активи 

070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 080 380 162 13 0 0 21 21 54 0 0 0 372 195 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності 
(081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових 

асигнувань 
(084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких 

існує обмеження права власності 
(085) 0 

II. Основні засоби 

Групи 

основн

их 

засобів 

Ко

д 

ря

дка 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарах

овано 

аморт

изації 

за рік 

Втрат

и від 

зменш

ення 

корис

ності 

за рік 

Інші зміни за 

рік 

Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первіс

на 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зно

с 

первісн

ої 

(переоц

іненої 

вартост

і) 

зн

ос

у 

первіс

на 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зн

ос 

первісн

ої 

(переоц

іненої 

вартост

і) 

зн

ос

у 

первіс

на 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зно

с 

первіс

на 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зн

ос 

первіс

на 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зн

ос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земель

ні 

ділянки 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвести

ційна 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



нерухо

мість 

Капітал

ьні 

витрат

и на 

поліпш

ення 

земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинк

и, 

споруд

и та 

переда

вальні 

пристр

ої 

120 145923 
102

336 
751 0 0 0 0 1231 0 0 0 146674 

103

567 
0 0 0 0 

Машин

и та 

обладн

ання 

130 548807 
494

700 
5267 0 0 1245 

33

7 
3322 0 0 0 552829 

497

685 
0 0 0 0 

Трансп

ортні 

засоби 

140 44596 
410

08 
23 0 0 0 0 324 0 0 0 44619 

413

32 
0 0 0 0 

Інстру

менти, 

прилад

и, 

інвента

р 

(меблі) 

150 4681 
371

6 
112 0 0 751 

45

7 
138 0 0 0 4042 

339

7 
0 0 0 0 

Тварин

и 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багатор

ічні 

насадж

ення 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

основні 

засоби 

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бібліот

ечні 

фонди 

190 115 59 3 0 0 2 1 2 0 0 0 116 60 0 0 0 0 

Малоці

нні 

необор

отні 

матеріа

льні 

активи 

200 1010 551 17 0 0 56 56 28 0 0 0 971 523 0 0 0 0 

Тимчас

ові 

(нетиту

льні) 

споруд

и 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природ

ні 

ресурс

и 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвента

рна 

тара 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предме

ти 

прокат

у 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

необор

отні 

матеріа

льні 

активи 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 745132 
642

370 
6173 0 0 2054 

85

1 
5045 0 0 0 749251 

646

564 
0 0 0 0 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені 

чинним законодавством обмеження права власності 
(261) 0 



вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 

(консервація, реконструкція тощо) 
(263) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 1111 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового 

фінансування 
(266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права 

власності 
(268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2140 473 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 21 12 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 1 0 

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів 
320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 2162 485 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за 

методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 



спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі 

інших підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за 

собівартістю 
(421) 0 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за 

собівартістю  
(424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 123 32 

Операційна курсова різниця 450 6229 6635 

Реалізація інших оборотних активів 460 749 384 

Штрафи, пені, неустойки 470 33 13 

Утримання об'єктів житлово-комунального 

соціально-культурного призначення 
480 0 958 

Інші операційні доходи і витрати 490 82 2856 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 50 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 57 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 



Проценти 540 X 507 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 3702 0 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 74 

Інші доходи і витрати 630 134 10 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 315 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 
(632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 3 

Поточний рахунок у банку 650 52449 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 52452 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 28 

VII. Забезпечення і резерви 

Види 

забезпечень і 

резервів 

Код 

ряд

ка 

Залиш

ок на 

почато

к року 

Збільшення за 

звітний рік 

Використ

ано у 

звітному 

році 

Сторнова

но 

використ

ану суму 

у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодува

ння витрат 

іншою 

стороною, 

що 

врахована 

при оцінці 

забезпеченн

я 

Залиш

ок на 

кінець 

року 

нарахова

но 

(створен

о) 

додаткові 

відрахува

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Забезпечення 

на виплату 

відпусток 

працівникам 

710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

додаткове 

пенсійне 

забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

виконання 

гарантійних 

зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

реструктуриз

ацію 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

виконання 

зобов’язань 

щодо 

обтяжливих 

контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 
760 1785 1096 0 2881 0 0 0 

 
770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

сумнівних 

боргів 

775 120 50 0 92 0 0 78 

Разом 780 1905 1146 0 2973 0 0 78 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 

чистої вартості 

реалізації 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 68562 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 0 0 0 

Паливо 820 112 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 465 0 0 



Будівельні матеріали  840 118 0 0 

Запасні частини 850 1912 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 
880 215 0 0 

Незавершене виробництво 890 1326 0 0 

Готова продукція 900 61580 0 0 

Товари 910 68 0 0 

Разом 920 134358 0 0 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю 

реалізації 
(921) 0 

переданих у переробку (922) 0 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 1019 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців 
від 3 до 6 

місяців 

від 6 до 12 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
940 13327 13311 0 0 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
950 693 630 35 0 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 92 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 57 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 980 0 



кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 

будівельними контрактами 
1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 7091 

Відстрочені податкові активи: 
 

- на початок звітного року 1220 0 

- на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов’язання: 
 

- на початок звітного року 1230 15874 

- на кінець звітного року 1235 2443 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 6266 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1241 7091 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -825 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -12606 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 -12606 



XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 5099 

Використано за рік - усього 1310 5070 

в тому числі на: 
 

- будівництво об’єктів 1311 0 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 5069 

- з них машини та обладнання 1313 4572 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 1 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 
1316 0 

 
1317 0 

 

 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи 

біологіч

них 

активів 

Код 

ряд

ка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло 

за рік 

Вибуло за рік 
Нарахо

вано 

аморти

зації за 

рік 

Втрати 

від 

зменш

ення 

корисн

ості 

Вигоди 

від 

відновл

ення 

корисн

ості 

Залишок на 

кінець року Зали

шок 

на 

почат

ок 

року 

Надій

шло 

за рік 

Змін

и 

варт

ості 

за 

рік 

Виб

уло 

за 

рік 

Зали

шок 

на 

кінец

ь 

року 

перві

сна 

варті

сть 

накопи

чена 

аморти

зація 

перві

сна 

варті

сть 

накопи

чена 

аморти

зація 

перві

сна 

варті

сть 

накопи

чена 

аморти

зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгостр

окові 

біологічн

і активи - 

усього 

у тому 

числі: 

141

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

робоча 

худоба 

141

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продукти

вна 

худоба 

141

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторіч

ні 

насаджен

ня 

141

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

141

4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші 

довгостр

окові 

біологічн

і активи 

141

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні 

біологічн

і активи - 

усього 

142

0 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 



у тому 

числі: 

тварини 

на 

вирощув

анні та 

відгодівл

і 

142

1 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічн

і активи 

в стані 

біологічн

их 

перетвор

ень (крім 

тварин 

на 

вирощув

анні та 

відгодівл

і) 

142

2 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 

142

3 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші 

поточні 

біологічн

і активи 

142

4 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 
143

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок 

цільового фінансування  
(1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних 

активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість 

біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких 

існують передбачені законодавством обмеження права власності 
(1433) 0 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та 

додаткових біологічних активів 

 

Найменуванн

я показника 

Код 

ряд

ка 

Вартіс

ть 

первіс

ного 

визнан

ня 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічни

ми 

перетворен

нями 

Результат 

від 

первісного 

визнання 

Уцін

ка 

Вируч

ка від 

реаліз

ації 

Собівар

тість 

реалізац

ії 

Фінансовий 

результат 

(прибуток +, 

збиток -) від 

дох

ід 

витр

ати 

реаліз

ації 

первіс

ного 

визнан

ня та 

реаліза

ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та 

додаткові 

біологічні 

активи 

рослинництва 

- усього 

у тому числі: 

150

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

зернові і 151 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



зернобобові 0 

з них: 

пшениця 

151

1 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 
151

2 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 
151

3 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

ріпак 
151

4 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

цукрові буряки 

(фабричні) 

151

5 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 
151

6 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

плоди 

(зерняткові, 

кісточкові) 

151

7 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша 

продукція 

рослинництва 

151

8 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові 

біологічні 

активи 

рослинництва 

151

9 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та 

додаткові 

біологічні 

активи 

тваринництва - 

усього 

у тому числі: 

152

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

приріст живої 

маси - усього 

153

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 

великої рогатої 

худоби 

153

1 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 
153

2 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

молоко 
153

3 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 
153

4 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

яйця 
153

5 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша 

продукція 

тваринництва 

153

6 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



додаткові 

біологічні 

активи 

тваринництва 

153

7 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

продукція 

рибництва 

153

8 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

153

9 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогоспо

дарська 

продукція та 

додаткові 

біологічні 

активи - разом 

154

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник Толпигiн Андрiй Вiкторович 

Головний бухгалтер Непотачова Лариса Олексiївна 

 


