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(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 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

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

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0624) 56-02-15 (0624) 56-02-16

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

24.04.201
3

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована 
у Бюлетень. Цiннi папери України № 80 (3630) 

 
26.04.201

3

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)  (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www. magnezit. ru в мережі Інтернет 24.04.2013

 (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

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 емітента

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, X



що виникала протягом звітного періоду

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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності

X

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.
"Iнформацiя про дивіденди" не заповнювався, оскiльки на чергових 
загальних зборах акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2011 роцi, якi видбулися 27.04.2012 р., було вирiшено: 
враховуючи те, що в 2012 роцi планується проведення робiт з техничного 
переозброєння та модернiзацiї пiдприємства, прибуток отриманий у 2011 
року у розмiрi 19234 тис. грн. не розподiляти. Черговi загальнi збори 
акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi, 
на яких вирiшуватиметься питання про розподiл прибутку за 2012 рiк, на 
момент оприлюднення звiту ще не вiдбулися. Збори призначенi на 26.04.2013 
р.
"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.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку" не заповнюється, оскiльки емiтент складае 
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi
"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

Донецька , 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

АБ № 191472

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

ПАТ "Промiнвестбанк"

3.3.2. МФО банку

300012

3.3.3. Поточний рахунок

26001619945175

 



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

ПАТ "Промiнвестбанк"

3.3.5. МФО банку

300012

3.3.6. Поточний рахунок

26002619945174

3.4. Основні види діяльності

23.20 ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБIВ

41.10 ОРГАНIЗАЦIЯ БУДIВНИЦТВА БУДIВЕЛЬ

43.99 IНШI СПЕЦIАЛIЗОВАНI БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ

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

АД № 042915 
18.06.201

2

Регiональне
управлiння

Департаменту
контролю за
виробництво
м та обiгом

спирту,
алкогольних

напоїв i

18.06.2013

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
28.10.201

1

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

АД № 042916
18.06.201

2

Регiональне
управлiння

департаменту
контролю за
виробництво
м та обiгом

спирту,
алкогольних

напоїв i

18.06.2013

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

АЕ № 181286
09.10.201

2

Iнспецйiя
державного

архiтектурно-
будiвельного
контролю у
Донецькiй

областi

09.10.2017

Опис

На пiдприємствi є ремонтний персонал, якiй здiйснює господарську дiяльнiсть
у будiвництвi, пов'язану з ремонтнимi роботами та 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
18.10.201

1

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.

 

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
03035 м. Київ

Сурiкова, 3
0

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

Усього 0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу в 2012 роцi склала 529 особи, у тому 
числi промислово-виробничого персоналу 510 особи. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 
промислово-виробничого персоналу у порiвняннi з 2011 роком зменшилася на 12 осiб. Середня 
чисельнiсть позаштатних працiвникiв у 2012 роцi складала 6 особ.
В 2012 роцi зменшення заробiтної плати на одного працюючого у порiвняннi з 2011 р. становив 
324 грн., або 8,1 % i досяг середнього рiвня 3675 грн. за мiсяц. Тарифнi ставки та должностнi 
оклади працiвникiв пiдприємства на протязi року пiдвищились на 5 %. Фонд оплати працi у 2012 
роцi у порiвняннi з 2011 роком зменшився на 2098,8 тис.грн. i склав 24093,5 тис.грн. 
Згідно з умовами Колективного договору ПАТ "Пантелеймонівський вогнетривкий завод" на 2011 -
2012 роки, затвердженого на конференції трудового колективу підприємства 17/04/2011 р., у 
випадку виникнення виробничої необхідності сторона власника зобов'язана забезпечувати 
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників, керівників та 



фахівців відповідно до затвердженого плану та Положень "Про присвоєння розрядів", "Про 
організацію кваліфікаційних іспитів". У випадку виникнення виробничої неохідності, 
підприємство, за згодою сторін, має право направляти працівників на курси підвищення 
кваліфікації або перепідготовки з відривом від виробництва. Випускникам навчальних закладів 
всіх рівнів, які навчалися за направленням ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", 
гарантоване працевлаштування на підприємстві. 
У 2012 роцi на пiдприємствi згiдно затвердженому на рiк плану пiдготовки кадрiв та пiдвищення 
квалiфiкацiї працiвникiв було здiйснено: 
В системi професiйного навчання пiдготовлено кадрiв 2 осіби та навчено другiм професiям 99 осіб,
всього 101 осiб. 
У тому числi безпосередньо на вiробництвi за iндивiдуальною формою навчання - 35 осiб та у 
навчальних закладах рiзних типiв - 66 працiвникiв пiдприємства. 
Навчання другим професiям 65 працiвникiв здiйснювалося згідно укладених підприємством 
договорів з Навчально-курсовим комбiнатом мiста Горлiвки, Навчально-курсовим комбiнатом 
мiста Донецька та у Вищому професiйно-технiчному училищi № 3 мiста Горлiвки. 
Одна особа закiнчила у 2012 роцi навчання у Донецькому нацiональному технiчному унiверсiтетi 
за спецiальнiстю "Хiмична технологiя тугоплавких неметалевих та сiлiкатних матерiалiв". 
Навчання відбувалося за рахунок підприємства згідно договору укладеному між ПАТ 
"Пантелеймонівський вогнетривкий завод" та Донецьким нацiональним технiчним унiверсiтетом. 
По закінченні навчання випускник був працевлаштований у технічний відділ служби по 
управлінню якістю продукції ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод».
На протязі 2012 року пiдвищено квалiфiкацiю на виробничо- технiчних курсах та курсах цiльового
призначенняу 170 працiвникiв пiдприємства, у тому числi у 86 керiвникiв, 77 робiтникiв та у 7 
службовців та фахівців. 
Безпосередньо на вiробництвi за iндивiдуальною формою навчання підвищили свою кваліфікацію 
86 осіб, з них 49 керівників. 
У навчальних закладах різних типів за договорами підвищили кваліфікацію 84 осіб, у тому числі 
37 керівників. 
У 2012 роцi ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" уклав договiр з Артемiвським 
iндустрiальним технiкумом ДонНТУ про навчання за рахунок ПАТ "Пантелеймонiвський 
вогнетривкий завод" 5 осіб працiвникiв пiдприємства за спецiальнiстю "Технологiя тугоплавких 
неметалевих та сiлiкатних матерiалiв". Мета цього навчання - пiдготовка на пiдприємствi 
кадрового резерву професійних керівників. 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Толпигiн Андрiй Вiкторович 

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

КН 538902 Автозаводським РВКДУ УМВС України у Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**



Днiпропетровський мет. iнститут, спецiальнiсть - фiзико-хiмичнi дослiдження мет. процесiв, 
Кременчугскiй держ. полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть - менеджмент органiзацiй

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод"", голова правлiння ПАТ "Пантелеймонiвський 
вогнетривкий завод"

6.1.8. Опис

До повноважень та обов'язкiв директора належить:
1) керувати у вiдповiдностi з дiючим законодавством виробничо-господарчою та фiнансово-
економiчною дiяльнiстю пiдприємства, нести вiдповiдальнiсть за свої рiшення, збереження та 
ефективне використання майна пiдприємства, фiнансово-господарчi результати його дiяльностi.
2) органiзовувати роботу та ефективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв, спрямовувати iх 
дiяльнiсть на пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства та збiльшення прибутку.
3) забезпечувати виконання пiдприємством усiх обов'язкiв перед бюджетом, постачальниками, 
кредиторами, а также господарчих та трудових договорiв (контрактiв i бiзнес-планiв).
4) органiзовувати виробничо-господарчу дiяльнiсть. Вирiшувати питання якi належать до 
фiнансово-економiчної та виробничо- господарчої дiяльнiстi пiдприємства
Протягом року директор за виконання функцiй по управлiнню товариством, своiх повноважень та 
обов'язкiв отримав винагороду у виглядi заробiтноi плати 1633,7 тис.грн. Винагорода у 
натуральнiй формi не сплачувалась. 
На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
Протягом своєї дiяльностi обiймав посади майстра, заст. начальника упр. кадрами, начальника 
управлiння кадрами, заст. директора по комерцiйним питанням, директора, голови правлiння ПАТ
"ПВЗ". 
Призначен на посаду рiшенням Наглядової ради 27.04.2012 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.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Таратухiн Григорiй Володимирович

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

АН 646953 Саксаганського РВ Криворiжського ДУ УМВС Украiни у Днiпропетровський областi

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

Днiпропетровський металургiйний институт, спецiальнiсть хим. технологiя керамики та 
вогнетривiв

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**



ТОВ "Група "Магнезiт", директор комерцiйного департаменту.

6.1.8. Опис

До повноважень та обов'язкiв голови Наглядовоi ради згiдно Положення про Наглядову Раду 
належить:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б в особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй 
члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також 
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
6) Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi
повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. 
7) Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством згiдно чинного 
законодавства лише в межах наданих їм прав i покладених на них обов'язкiв.
Як член Наглядової ради на протязi 2012 р. отримав винагороду у грошовiй формi 318,4 тис. грн. 
Нагороду у натуральнiй формi не отримував. Обiймає посаду директору комерцiйного 
департаменту в ТОВ "Група "Магнезит" (представництво у м. Москвi (Росiя), 119180, вул. Велика 
Полянка, б. 43, стр. 3. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Протягом своєї 
дiяльностi обiймав посади заст. директора, комерцiйного диретора, директора комерцiйного 
департаменту. 
Призначен на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "ПВЗ" вiд 27.04.2012 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.

6.1.1. 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 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)**

11

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) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного 
виконання покладених на неї функцiй;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 
питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх 
фактичну наявнiсть;
4) iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення питань, 
пов’язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, 
вчинених посадовими особами Товариства;
5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
6) залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, 
експертiв, аудиторiв;
Як голова ревiзiйноi комiсii на протязi 2012 р. винагороду у грошовiй формi 0,3 тис. грн. У 
натуральнiй формi винагороду 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 .

* 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.

6.1.1. 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 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)**

16

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 
218 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.

* 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.

6.1.1. 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 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) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного 
виконання покладених на неї функцiй;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 
питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх 
фактичну наявнiсть;
4) iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення питань, 
пов’язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, 
вчинених посадовими особами Товариства;
5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
6) залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, 
експертiв, аудиторiв;
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..

* 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.

6.1.1. 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 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) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного 
виконання покладених на неї функцiй;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 
питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх 
фактичну наявнiсть;
4) iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення питань, 
пов’язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, 
вчинених посадовими особами Товариства;
5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
6) залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, 
експертiв, аудиторiв;
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.

* 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.



6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акцiонерне товариство "МАГ ХОЛДИНГЗ С.А."

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

немає

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**

Акцiонерне товариство "МАГ ХОЛДИНГЗ С.А."

6.1.8. Опис

До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно Положення про Наглядову Раду 
належить:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б в особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй 
члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також 
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
6) Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi
повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. 
7) Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством згiдно чинного 
законодавства лише в межах наданих їм прав i покладених на них обов'язкiв.
Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВЗ" вiд 27.04.2012 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ненашев Євген Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 



ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4510 529890 Вiддiлення по району Черемушки ОУФМС Росiї по м. Москвi в ЮЗАО

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

Челябiнський полiтехнiчний iнститут, Академiя народного господарства при правiтельствi РФ, 
Челябинський держ. унiверсiтерт: кандидат єкономiчних наук

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Група "Магнезит", фiнансовий директор.

6.1.8. Опис

До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно Положення про Наглядову Раду 
належить:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б в особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй 
члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також 
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
6) Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi
повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. 
7) Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством згiдно чинного 
законодавства лише в межах наданих їм прав i покладених на них обов'язкiв.
Як член Наглядової ради на протязi 2012 р. не отримував винагороду у грошовiй формi та у 
натуральнiй формi. н. Обiймає посаду фiнансового директора у ТОВ "Група "Магнезит" 
(представництво у м. Москвi (Росiя), 119180, вул. Велика Полянка, б. 43, стр. 3. Непогашеної 
судимостi за корисливi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади заступника 
генерального директора з фiнансiв та економiки- головного бухгалтера, фiнансового диретора. 
Призначен на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВЗ" вiд 27.04.2012 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Токарєв Артем Володимирович

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



7599 144268 Саткiнський ДВВС Челябiнської областi

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

Уральска держ. юридична академiя, спецiальнiсть - юриспруденцiя

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Група "Магнезит", директор департаменту правового забезпечення.

6.1.8. Опис

До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно Положення про Наглядову Раду 
належить:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б в особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй 
члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також 
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
6) Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi
повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. 
7) Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством згiдно чинного 
законодавства лише в межах наданих їм прав i покладених на них обов'язкiв.
Як член Наглядової ради на протязi 2012 р. не отримував винагороду у грошовiй та у натуральнiй 
формi. Обiймає посаду директору департаменту правового забезпечення в ТОВ "Група 
"Магнезит" (представництво у м. Москвi (Росiя), 119180, вул. Велика Полянка, б. 43, стр. 3. 
Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади 
директора, директора департаменту правового забезпечення. 
Призначен на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВЗ" вiд 27.04.2012 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нефьодов Артем Олександрович

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

7504 001206 УВД Центрального району м.Челябiнська

6.1.4. Рік народження**



1979

6.1.5. Освіта**

Челябiнський держ. унiверсiтет, спецiальнiсть - юриспруденцiя

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Група "Магнезит", начальник управлiння зовнiшнiх вiдносин департаменту правового 
забезпечення.

6.1.8. Опис

До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно Положення про Наглядову Раду 
належить:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б в особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй 
члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також 
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
6) Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi
повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. 
7) Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством згiдно чинного 
законодавства лише в межах наданих їм прав i покладених на них обов'язкiв.
Як член Наглядової ради на протязi 2012 р. не отримував винагороду у грошовiй формi та у 
натуральнiй формi . 
Обiймає посаду начальника управлiння зовнiшнiх вiдносин департаменту правового забезпечення
в ТОВ "Група "Магнезит" (представництво у м. Москвi (Росiя), 119180, вул. Велика Полянка, б. 
43, стр. 3. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймав
посади юрисконсульта, начальника управлiння зовнiшнiх вiдносин департаменту правового 
забезпечення. 
Призначен на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВЗ" вiд 27.04.2012 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стаднiченко Iгор Григорович

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

КН 641563 Автозаводський РВКДУ УМВС України у Полтавськiй областi



6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть - фiзико-хiмiчнi дослiдження 
металургiйних процесiв

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "МАГРЕФ", заступник директора.

6.1.8. Опис

До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно Положення про Наглядову Раду 
належить:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б в особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй 
члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також 
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
6) Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi
повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. 
7) Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством згiдно чинного 
законодавства лише в межах наданих їм прав i покладених на них обов'язкiв.
Як член Наглядової ради на протязi 2012 р. отримав винагороду у грошовiй формi 316,4 тис. грн. 
Нагороду у натуральнiй формi не отримував. Обiймає посаду заст. директору ТОВ "МАГРЕФ" , 
50019, вул. "Мопровська", буд. 1-В, м. Кривiй Рiг, Днiпропетровська обл. Непогашеної судимостi 
за корисливi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади заступника директора. 
Призначен на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВЗ" вiд 27.04.2012 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

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові
посадової

особи

Паспортні дані
фізичної особи

(серія, номер, дата
видачі, орган, який

видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Дата
внесен
ня до

реєстр
у

Кількі
сть

акцій
(штук)

Від
загально

ї
кількост
і акцій (у
відсотка

х)

Кількість за видами акцій

прос
ті

імен
ні

прості
на

пред'явн
ика

привілей
овані
іменні

привілейо
вані на

пред'явни
ка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Голова
ревiзiйн

Гаврiчкова
Олена

ВВ 868487
Центрально-Мiським

42 0.0050 42 0 0 0



ої
комiсiї

Миколаївна
РВ Горлiвського МУ

УМВС України в
Донецькiй областi

Головни
й

бухгалт
ер

Непотачова
Лариса

Олексiївна

ВЕ 855154
Центрально -Мiським
РВ Горлiвського МУ
УМВС в Донецкiй

областi

0 0 0 0 0 0

Член
Наглядо
вої ради

Акцiонерне
товариство

"МАГ
ХОЛДИНГЗ

С.А."

немає 774968 91.5997
7749
68

0 0 0

Член
ревiзiйн

ої
комiсiї

Кривцова
Жанна

Миколаївна

ВС 673385
Центрально-Мiським
РВ Горлiвського МУ

УМВС України у
Донецькiй областi

0 0 0 0 0 0

Член
ревiзiйн

ої
комiсiї

Ливадна
Олена

Юрiївна

ВК 363130
Центрально-Мiським
РВ Горлiвського МУ

УМВС України у
Донецькiй областi

260 0.0307 260 0 0 0

Директ
ор

Толпигiн
Андрiй

Вiкторович

КН 538902
Автозаводським
РВКДУ УМВС

України у
Полтавськiй областi

0 0 0 0 0 0

Голова
наглядо
вої ради

Таратухiн
Григорiй

Володимиро
вич

АН 646953
Саксаганський РВ

Криворiжського ДУ
УМВС України у

Днiпропетровськiй
областi

0 0 0 0 0 0

Член
наглядо
вої ради

Ненашев
Євген

Миколайови
ч

4510 529890
Вiддiленням по

району Черемушки
ОУФМС Росiї по м.

Москвi в ЮЗАО

0 0 0 0 0 0

Член
наглядо
вої ради

Токарєв
Артем

Володимиро
вич

7599 144268
Саткiнський ДВВС

Челябiнської областi
0 0 0 0 0 0

Член
наглядо
вої ради

Нефьодов
Артем

Олександров
ич

7504 001206 УВД
Центрального району

м.Челябiнська
0 0 0 0 0 0

Член
наглядо
вої ради

Стаднiченко
Iгор

Григорович

КН 641563
Автозаводський
РВКДУ УМВС

України у
Полтавськiй областi

0 0 0 0 0 0

Усього 775270 91.6354 7752
70

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

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Дата

внесення
до реєстру

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Акцiонерне
товариство "МАГ

ХОЛДИНГЗ"

Немає
L2449 Люксембург д/н
м. Люксембург Бульвар

Рояль, 11
03.01.2012 774968 91.5997 774968 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

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

паспорт**

Дата
внесення

до реєстру

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Усього 774968 91.5997 774968 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

06.02.2012

Кворум 
зборів**

92.0706

Опис Позачерговi збори були iнiцiйовани правлiнням ПАТ "ПВЗ". 
На розгляд зборiв були винесенi наступнi питання: 
1. Обрання Лiчильної комiсiї та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв. 
2. Про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання членiв Наглядової ради ПАТ "ПВЗ". 
4. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства з визначенням особи, 
уповноваженої на iх пiдписання зi сторони Товариства. 
5. Про прийняття рiшення про списання основних засобiв ПАТ "ПВЗ". 
6. Про передачу ДК iм. Чернишевського, яке належить ПАТ "ПВЗ" у комунальну власнiсть 
Пантелеймонiвської селищної ради. 
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: Цурман Г.М. - голова комiсiї Коренєва I.М. - секретар 
комiсiї Прядченко I.М. - член комiсiї Шевцова Ю.А. - член комiсiї 
3. Затвердити запропонований Головуючим регламент роботи позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв. 
4. Голосування з усiх питань проводиться вiдкритим голосуванням - бюлетенями, а по питанню 
порядку денного № 3 встановити кумулятивний спосiб голосування. Пiдсумки голосування 
пiдбиваються членами лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля пiдбиття, але до завершення 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 
З другого питання порядку денного вирiшили: 
1. Вiдкликати членiв Наглядової ради ПАТ "ПВЗ": 
1. Компанiю "Делмарк Менеджмент Лiмiтед" 
2. ЗЕТ у формi ТОВ "АЗОВIМПЕКС" 
3. ТОВ "ВIЗАВI IНВЕСТ" 
4. Курзанова Валерiя Iвановича 
5. Курзанову Ольгу Валерiївну 
6. Войленко Галину Володимирiвну 
З третього питання порядку денного вирiшили: 
1. Визначити склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 6 членiв. Обрати членiв Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства "ПВЗ" з наступних кандидатiв: 
1. Курзанов Валерiй Iванович Член Наглядової ради 
2. Курзанова Ольга Валерiївна Член Наглядової ради 
3. Войленко Галина Володимирiвна Член Наглядової ради 
4. ЗЕТ у формi ТОВ "АЗОВМПЕКС" Член Наглядової ради 
5. ТОВ "ВIЗАВI IНВЕСТ" Член Наглядової ради 
6. Компанiя "Ай Сi Ен Стiл Лiмiтед" Член Наглядової ради 
7. Таратухiн Григорiй Володимирович Член Наглядової ради 
8. Ненашев Євген Миколайович Член Наглядової ради 
9. Токарев Артем Володимирович Член Наглядової ради 
10. Нефедов Артем Олександрович Член Наглядової ради 
11. Толпигiн Андрiй Вiкторович Член Наглядової ради 
12. Стаднiченко Iгор Григорович Член Наглядової ради 
Пiдсумки кумулятивногоголосування (голоси, що вiдданi за кандидатiв загалом iз розрахунку 
кумулятивного голосування 4673712 голосiв, що складає 100% присутнiх на позачергових загальних 
зборах акцiонерiв): 
1. Курзанов Валерiй Iванович - Член Наглядової ради "ЗА" - 3952 голосiв, що становить 0,08456% 
присутнiх голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
2. Курзанова Ольга Валерiївна - Член Наглядової ради "ЗА" - 3930 голосiв, що становить 0,0841% 
присутнiх голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 



3. Войленко Галина Володимирiвна - Член Наглядової ради "ЗА" - 2052 голосiв, що становить 
0,0439% присутнiх голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
4. ЗЕТ у формi ТОВ "АЗОВМПЕКС" - Член Наглядової ради "ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% 
присутнiх голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
5. ТОВ "ВIЗАВI IНВЕСТ" - Член Наглядової ради "ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% присутнiх 
голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
6. Компанiя "Ай Сi Ен Стiл Лiмiтед" - Член Наглядової ради "ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% 
присутнiх голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
7. Таратухiн Григорiй Володимирович - Член Наглядової ради "ЗА" - 777372 голосiв, що становить 
16,6328% присутнiх голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
8. Ненашев Євген Миколайович - Член Наглядової ради "ЗА" - 777222 голосiв, що становить 
16,6297% присутнiх голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
9. Токарев Артем Володимирович - Член Наглядової ради "ЗА" - 777023 голосiв, що становить 
16,6254% присутнiх голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
10. Нефедов Артем Олександрович - Член Наглядової ради "ЗА" - 776301 голосiв, що становить 
16,6099% присутнiх голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
11. Толпигiн Андрiй Вiкторович - Член Наглядової ради "ЗА" - 780029 голосiв, що становить 
16,6897% присутнiх голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
12. Стаднiченко Iгор Григорович - Член Наглядової ради "ЗА" - 775072 голосiв, що становить 
16,5836% присутнiх голосiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
Недiйсними визнано 2 бюлетенi, загалом на 756 голосiв, 3 голоса не використано. Протокол 
лiчильної комiсiї додається. По результатам голосування Членами наглядової ради ПАТ "ПВЗ" 
обранi: - Таратухiн Григорiй Володимирович 
- Ненашев Євген Миколайович 
- Токарев Артем Володимирович 
- Нефедов Артем Олександрович 
- Толпигiн Андрiй Вiкторович 
- Стаднiченко Iгор Григорович 
З четвертого 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. 
3 п'ятого питання порядку денного вирiшили: 
1Списати основнi засоби пiдприємства, як непридатнi до подальшого використання у зв'язку iз 
тривалим строком експлуатацiї.( перелiк додається). 
З шостого питання порядку денного вирiшили: 1. Залишити ДК iм. Чернишевського у власностi ПАТ
"ПВЗ". 
Нiяких зауважень та заперечень щодо ведення позачергових Загальних зборiв не надходило.

Вид 
загальних 
зборів*

чергові Позачергові

X

Дата 
проведення

27.04.2012

Кворум 
зборів**

92.1362

Опис Порядок денний зборiв: 
1. Про обрання рахункової комiсiї та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Про затвердження звiту виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства за 2011 рiк i визначення основних напрямiв дiяльностi товариства на 2012 рiк. 
3. Про затвердження звiту Наглядової Ради товариства за 2011 рiк. 
4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк. 
5. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2011 рiк. 
6. Про розподiл фактичного прибутку за 2011 рiк (затвердження термiну i порядку виплати 
дивiдендiв за 2011 рiк). 
7. Про змiну структури виконавчого органу товариства. 
8. Про скасування дiї Положення про Правлiння Товариства. 
9. Про внесення змiн до Статуту товариства. Затвердження Статуту товариства у новiй редакцiї. 
Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i його державної 
реєстрацiї. 
10. Про внесення змiн до Положення «Про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ПВЗ»» . Затвердження 



Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ПВЗ»» в новiй редакцiї. 
11. Про внесення змiн до Положення «Про Наглядову Раду ПАТ «ПВЗ»». Затвердження Положення 
«Про Наглядову Раду ПАТ «ПВЗ»» в новiй редакцiї. 
12. Про внесення змiн до Положення «Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ПВЗ»». Затвердження Положення
«Про Ревiзiйну комiсiю товариства» в новiй редакцiї. 
13. Про внесення змiн до Корпоративного Кодексу товариства. Затвердження Корпоративного 
Кодексу товариства в новiй редакцiї. 
14. Про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 
15. Про обрання членiв Наглядової ради ПАТ "ПВЗ". 
16. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради товариства з визначенням особи, 
уповноваженого на їх пiдписання з боку товариства. 
17. Про встановлення розмiру винагороди головi Наглядової Ради. 
18. Про встановлення розмiру винагороди секретарю Наглядової Ради. 
З першого питання порядку денного вирiшили: 
1. Затвердити склад рахункової комiсiї у кiлькостi чотирьох осiб. Функцiю пiдрахунку голосiв по 
першому питанню порядку денного покласти на Головуючого. 
2. Обрати наступний склад рахункової комiсiї: Цурман Г.М. - голова комiсiї Коренєва I.М. - секретар 
комiсiї Шевцова Ю.А. – член комiсiї Прядченко И.М.- член комiсiї 
3. Затвердити запропонований Головуючим регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв. 
4. З питань порядку денного №15 встановити кумулятивний спосiб голосування бюлетенями, з усiх 
iнших питань порядку денного встановити голосування бюлетенями. Пiдсумки голосування, що 
вiдбулися пiд час проведення загальних зборiв з питань порядку денного, пiдбиваються членами 
рахункової комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля пiдбиття, але до завершення загальних зборiв. 
З другого питання порядку денного вирiшили: 
1.Затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ 
«Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» за 2011 рiк i визначити основнi напрямки дiяльностi на 
2012 рiк. 
З третього питання порядку денного вирiшили: 
1. Затвердити звiт Наглядової ради про здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння ПАТ 
“Пантелеймонiвський вогнетривкий завод” за 2011 рiк. 
З четвертого питання порядку денного вирiшили: 
1.Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» за 2011 рiк. 
З п’ятого питання порядку денного вирiшили: 
1.Затвердити звiт i баланс ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод»» за 2011 рiк з наступними
показниками: статтi активу i пасиву рiчного балансу 31.12.2010 - 312 280 тис. грн. 31.12.2011 р. – 315 
188 тис. грн. дебiторська заборгованiсть, усього на 31.12.2011р. – 24 788 тис. грн. поточнi 
зобов’язання , усього на 31.12.2011 р. – 6 044 тис. грн. чистий прибуток за 2011 рiк – 19 234 тис. грн. 
З шостого питання порядку денного вирiшили: 
Враховуючи те, що в 2012 роцi планується проведення робiт з технiчного переозброєння та 
модернiзацiї пiдприємства 
1. Прибуток отриманий у 2011 року у розмiрi 19 234 000,00 гривень не розподiляти. 
З сьомого питання порядку денного вирiшили: 
1.Змiнити структуру виконавчого органу товариства. Ввести одноособовий виконавчий орган 
Товариства в особi директора Товариства. 
З восьмого питання порядку денного вирiшили: 
1.Скасувати Положення «Про Правлiння ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» 
З дев’ятого питання порядку денного вирiшили: 
1.Внести змiни до Статуту товариства та затвердити нову редакцiю Статуту товариства. 
2.Визначити уповноваженою особою для пiдписання Статуту в новiй редакцiї та уповноважити для 
проведення його державної реєстрацiї Директора Товариства. 
З десятого питання порядку денного вирiшили: 
1.Внести змiни до Положення про Загальнi збори. Затвердити Положення «Про Загальнi збори 
акцiонерiв ПАТ «ПВЗ» у новiй редакцiї. 
З одинадцятого питання порядку денного вирiшили: 
1. Внести змiни до Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ПВЗ». Затвердити Положення про 
Наглядову раду ПАТ «ПВЗ» у новiй редакцiї 
З дванадцятого питання порядку денного вирiшили: 
1. Внести змiни до Положення «Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ПВЗ». Затвердити Положення «Про 
Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ПВЗ» у новiй редакцiї. 
З тринадцятого питання порядку денного вирiшили: 
1. Затвердити змiни до Корпоративного Кодексу Товариства. Затвердити Корпоративний Кодекс 
Товариства у новiй редакцiї. 



З чотирнадцятого питання порядку денного вирiшили: 
1. Вiдкликати членiв Наглядової ради ПАТ «ПВЗ»: 
1. Таратухiна Григорiя Володимировича 
2. Ненашева Евгенiя Миколаєвича 
3. Токарева Артема Володимировича 
4. Нефедова Артема Олександровича 
5 Стадниченко Iгора Григоровича 
З п’ятнадцятого питання порядку денного вирiшили: 
1.Визначити склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 6 чоловiк. Обрати членiв Наглядової ради 
ПАТ «ПВЗ» в наступному складi: 
1. Таратухiн Григорiй Володимирович - Член Наглядової ради 
2. Ненашев Евгенiй Миколаєвич - Член Наглядової ради 
3. Токарев Артем Володимирович - Член Наглядової ради 
4. Нефедов Артем Олександрович - Член Наглядової ради 
5 Стадниченко Iгор Григорович - Член Наглядової ради 
6. АТ «МАГ ХОЛДIНГЗ С.А.» - Член Наглядової ради 
Пiдсумки кумулятивного голосування (голоси, що вiдданi за кандидатiв загалом iз розрахунку 
кумулятивного голосування 4677042 голосiв, що складає 100% присутнiх на чергових загальних 
зборах акцiонерiв) 
1. Таратухiн Григорiй Володимирович Член Наглядової ради «ЗА» - 788341 голосiв, що становить 
16,8555 % присутнiх голосiв на загальних зборах акцiонерiв 
2. Ненашев Евгенiй Миколаєвич Член Наглядової ради «ЗА» - 778145 голосiв, що становить 16,6375 
% присутнiх голосiв на загальних зборах акцiонерiв 
3. Токарев Артем Володимирович Член Наглядової ради «ЗА» - 777830 голосiв, що становить 16,6308
% присутнiх голосiв на загальних зборах акцiонерiв 
4. Нефедов Артем Олександрович Член Наглядової ради «ЗА» - 777630 голосiв, що становить 
16,6265 % присутнiх голосiв на загальних зборах акцiонерiв 
5. Стадниченко Iгор Григорович Член Наглядової ради «ЗА» - 777252 голосiв, що становить 16,6185 
% присутнiх голосiв на загальних зборах акцiонерiв 
6. АТ «МАГ ХОЛДIНГЗ С.А.» Член Наглядової ради «ЗА» - 776962 голосiв, що становить 16,6123 % 
присутнiх голосiв на загальних зборах акцiонерiв 
Недiйсним визнано 3 бюлетенiв, загалом на 882 голоси. Протокол рахункової комiсiї додається. 
По результатам голосування Членами Наглядової ради ПАТ «ПВЗ» обранi: 
1. Таратухiн Григорiй Володимирович - Член Наглядової ради 
2. Ненашев Евгенiй Миколаєвич - Член Наглядової ради 
3. Токарев Артем Володимирович - Член Наглядової ради 
4. Нефедов Артем Олександрович - Член Наглядової ради 
5. Стадниченко Iгор Григорович - Член Наглядової ради 
6. АТ «МАГ ХОЛДIНГЗ С.А.» - Член Наглядової ради 
З шiстнадцятого 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 Директора Товариства. 
З сiмнадцятого питання порядку денного вирiшили: 
1. За виконання дiяльностi Головi Наглядової ради встановити винагороду. Доручити Наглядовiй радi
визначити умови та розмiр винагороди. 
З вiсiмнадцятого питання порядку денного вирiшили: 
1.За виконання дiяльностi Секретарю Наглядової ради встановити винагороду. Доручити Наглядовiй 
радi визначити умови та розмiр винагороди. 
Нiяких зауважень та заперечень щодо ведення Загальних зборiв не надходило.



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

ПАТ "Нацiональний депозiтарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 01001 Україна Київська д/в м. Киiв вул. Б.Гринченка, 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 Управляння фiнансовими 
ринками.

Опис Особу депозiтарiю затверджено рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 20.04.2010 р.

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 01001 Украiна Київська д/в м. Киiв пров. 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 фондовогу 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 Д/в

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 83015 Україна Донецька д/в м. Донецьк бул. Шкiльний, 6/51

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 (062) 381-37-31

Факс (062) 381-37-31

Вид діяльності 74.12.0 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку

Опис Аудиторська дiяльнiсть.



11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип
цінного
паперу

Форма існування
та форма випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн.)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07.05.2010 12/05/1/10
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000068340
Прості
іменні

Бездокументарні
іменні

10.000 846038 8460380.000 100.000000000000

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.).

 



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. 22.01.2013 р. була отримана нова Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв (серiї АБ № 191472) у зв'язку з змiною основного 
виду економiчної дiяльностi за КВЕД-2010. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 
звітним періодом

До складу пiдприємства у 2012 р. входили:
- цех вогнетривного виробництва;
- залiзничний цех;
- автотранспортний цех;
- об'єднаний енергоцех;
- ремонтно-механiчна майстерня;
- служба управлiння по якостi продукцiї;
- адмiнуправлiння;
- кафе;
- Палац культури;
- фельдшерський пункт.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та iнших вiдокремлених 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 пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

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, ч.6 ст. 40 Закону України "Про цiнни папери та фондовий ринок", 
спiльного листа Нацiонального банку України, Мiнистерства фiнансiв України та Державної 
служби статистики України вiд 07.12.2011 р. " Про застосування мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi " на ПАТ "ПВЗ" був затверджен наказ № 131 вiд 02.04.2012 року "Про 
органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкової полiтики пiдприємства".
Згiдно наказу встановлена дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - 
01.01.2012 р. з застосуванням суттєвих принципiв та вимог МСФЗ 1 "Перше застосування 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 



Основнi положення облiкової полiтики 
1. Iстотнi бухгалтерськi оцiнки i судження при застосуваннi облiкової полiтики. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво застосовувало 
власний розсуд, оцiнки i допущення, якi впливають на застосування облiкової полiтики i вказану 
в звiтi величину активiв i зобов'язань, прибуткiв i витрат. Оцiнки i пов'язанi з ними допущення 
заснованi на минулому досвiдi i iнших чинниках, якi при iснуючих обставинах є обґрунтованими, 
результати яких формують основу професiйних суджень про балансову вартiсть активiв i 
зобов'язань, якi не доступнi з iнших джерел. 
Перерахунок iноземної валюти. Суми у фiнансовiй звiтностi оцiненi i представленi в нацiональнiй
валютi України, гривнi, яка є функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi. 
Операцiї в iноземнiй валютi враховуються за обмiнним курсом Нацiонального банку України 
(НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахунку по
операцiях в iноземнiй валютi, включаються в звiт про фiнансовi результати на пiдставi обмiнного 
курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї. 
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривни по офiцiйному 
курсу обмiну, який встановлює НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Прибуток i збитки вiд курсових 
рiзниць, що виникають в результатi перерахунку активiв i зобов'язань, показуються у складi 
курсових рiзниць в звiтi про фiнансовi результати. 
На 31 грудня 2012 року, основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в 
iноземнiй валютi, становили:
Долар США 7,993
Росiйський рубль 0,26364
Евро 10,53717
2 Довгостроковi активи, призначенi для продажу 
Довгостроковi активи i групи активiв, що вибувають, класифiкуються як призначенi для продажу, 
якщо їхня балансова вартiсть буде вiдшкодована в основному не в процесi використання у 
виробничiй дiяльностi, а при продажi. Дана умова вважається виконаною, якщо актив (чи група 
активiв, що вибувають,) може бути проданий у своєму поточному станi, i iснує висока iмовiрнiсть
продажу. Керiвництво повинне завершити продаж активу протягом одного року з моменту його 
класифiкацiї як призначеного для продажу. 
Довгостроковi активи (i групи активiв, що вибувають), класифiкованi як призначенi для продажу, 
оцiнюються по найменшiй iз двох величин: залишкової вартостi на момент рекласифiкацiї i 
справедливої вартостi за винятком витрат на продаж. 
3. Визнання виторгу 
Виторг визнається в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої чи належної до 
одержання. Виторг зменшується на суму передбачуваних повернень товару покупцями, знижок i 
iнших аналогiчних вiдрахувань. 
4. Продаж товарiв 
Виторг вiд реалiзацiї товарiв визнається по факту доставки товару i переходу права власностi; при
цьому на момент визнання повиннi виконуватися наступнi умови: 
• переданi покупцю iстотнi ризики i вигоди, зв'язанi з володiнням товаром; 
• Пiдприємство не зберiгає за собою нi управлiнських функцiй у тiм ступенi, що звичайно 
асоцiюється з володiнням товарами, нi фактичного контролю над проданими товарами; 
• сума виторгу може бути вiрогiдно визначена; 
• iснує висока iмовiрнiсть одержання економiчних вигод, зв'язаних з угодою; 
• понесенi чи очiкуванi витрати, зв'язанi з угодою, можуть бути вiрогiдно визначенi. 
5. Надання послуг 
Виторг по договорах надання послуг визнається виходячи зi ступеня завершеностi. Ступiнь 
завершеностi надання послуг визначається в такий спосiб:
• сума виторгу може бути вiрогiдно визначена; 
• iснує висока iмовiрнiсть одержання економiчних вигод, зв'язаних з угодою; 
• понесенi чи очiкуванi витрати можуть бути вiрогiдно визначенi.
6. Роялтi 



Виторг вiд роялтi визнається по методу нарахування виходячи з сутi вiдповiдної угоди (якщо 
iснує висока iмовiрнiсть одержання економiчної вигоди i сума виторги може бути вiрогiдно 
визначена). Фiксованi роялтi визнаються рiвномiрно протягом термiну дiї угоди. Роялтi по угодах,
виплати по яких залежать вiд обсягу виробництва, продажiв чи iнших показникiв, вiдбиваються з 
урахуванням виконання вiдповiдних умов.
7. Дивiденднi i процентнi доходи 
Дивiденднi доходи визнаються в момент установлення права акцiонера на одержання виплати 
(якщо iснує висока iмовiрнiсть одержання економiчної вигоди i величина доходiв може бути 
вiрогiдно визначена). 
Процентнi доходи по фiнансових активах визнаються, якщо iснує висока iмовiрнiсть одержання 
економiчної вигоди i величина доходiв може бути вiрогiдно визначена. Процентнi доходи 
розраховуються виходячи з балансової вартостi фiнансового активу (без облiку вiдсоткiв) i 
ефективної процентної ставки, що розраховується так, щоб забезпечити дисконтування 
очiкуваних майбутнiх грошових надходжень протягом очiкуваного термiну до погашення 
фiнансового активу до балансової вартостi даного активу на момент його визнання. 
8. Оренда 
Договори оренди, за умовами яких до орендаря переходять всi iстотнi ризики i вигоди, що 
випливають iз права власностi, класифiкуються як фiнансова оренда. Всi iншi договори оренди 
враховуються як операцiйна оренда. 
9. Пiдприємство як орендодавець.
Суми до одержання вiд орендарiв по договорах фiнансової оренди вiдбиваються в складi 
дебiторської заборгованостi в розмiрi чистих iнвестицiй в оренду. Доход по фiнансовiй орендi 
розподiляється по звiтних перiодах так, щоб забезпечити постiйний рiвень прибутковостi по 
чистих iнвестицiях в оренду. 
Доход вiд операцiйної оренди визнається рiвномiрно протягом термiну оренди. Первiснi прямi 
витрати, зв'язанi з узгодженням умов договору операцiйної оренди i його оформленням, 
включаються в балансову вартiсть переданого в оренду активу i вiдносяться на витрати 
рiвномiрно протягом термiну оренди. 
10. Пiдприємство як орендар.
Активи, орендованi по договорах фiнансової оренди, спочатку враховуються по найменшiй iз 
двох величин: справедливої вартостi орендованого майна на початок термiну оренди i 
дисконтованiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiднi зобов'язання перед 
орендодавцем вiдбиваються в звiтi про фiнансове положення як зобов'язання по фiнансовiй 
орендi.
Сума орендної плати розподiляється мiж фiнансовими витратами i зменшенням зобов'язань по 
орендi таким чином, щоб одержати постiйну ставку вiдсотка на залишок зобов'язання. Фiнансовi 
витрати вiдбиваються в прибутках i збитках, якщо вони безпосередньо не вiдносяться до 
квалiфiкацiйних активiв. В останньому випадку вони капiталiзуються вiдповiдно до облiкової 
полiтики у вiдношеннi витрат по позиках. Орендна плата, обумовлена майбутнiми подiями, 
вiдноситься на витрати в мiру виникнення. 
Платежi по операцiйнiй орендi вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди, за 
винятком випадкiв, коли iнший метод розподiлу витрат точнiше вiдповiдає тимчасовому 
розподiлу економiчних вигод вiд орендованих активiв. Орендна плата по договорах операцiйної 
оренди, обумовлена майбутнiми подiями, вiдноситься на витрати в мiру виникнення. 
11. Витрати по позиках 
Витрати по позиках, безпосередньо зв'язанi з придбанням, будiвництвом чи створенням активiв, 
для пiдготовки яких до запланованого чи використання продажу необхiдно значний час, 
включаються у вартiсть таких активiв доти , поки вони не будуть готовi до запланованого 
використання чи продажу. 
Доход, отриманий у результатi тимчасового iнвестування отриманих позикових коштiв до 
моменту їхньої витрати на придбання квалiфiкацiйних активiв, вiднiмається з витрат на залучення
позикових коштiв. 
Всi iншi витрати по позиках вiдбиваються в прибутках i збитках у мiру їхнього виникнення. 



12. Винагороди працiвникам.
Пiдприємство платить на користь своїх працiвникiв передбаченi законодавством внески до 
Пенсiйного фонду України. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми 
заробiтної плати i вiдносяться на витрати у мiру їх понесення. До складу витрат на оплату працi в
звiтi про фiнансовi результати включенi винагороди, що виплачуються на розсуд Пiдприємства, i 
iншi пенсiйнi виплати. 
План зi встановленими виплатами. 
Пiдприємство бере участь в державному пенсiйному планi зi встановленими виплатами, який 
передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з 
шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Пiдприємство також надає на певних умовах 
одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним 
планом зi встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання на звiтну дату 
мiнус коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток i вартiсть минулих послуг. 
Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно незалежним актуарiєм з 
використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному 
плану зi встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового 
майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок по високолiквiдних 
корпоративних облiгацiях, деномiнованим в тiй же валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн 
погашення яких приблизно вiдповiдає термiну цього зобов'язання. Вартiсть минулих послуг 
працiвникiв негайно вiдбивається в звiтi про фiнансовi результати, крiм випадкiв, коли змiни 
пенсiйного плану залежать вiд продовження трудової дiяльностi працiвникiв протягом певного 
перiоду часу (перiод, протягом якого виплати стають гарантованими). В цьому випадку вартiсть 
минулих послуг працiвникiв амортизується по методу рiвномiрного списання упродовж перiоду, 
коли виплати стають гарантованими.
13. Податок на прибуток 
Витрати по податку на прибуток являють собою суму поточного i вiдкладеного податку. 
Поточний податок 
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. 
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдбитого в звiтi про фiнансове 
положення, через статi доходiв чи витрат, що пiдлягають оподатковуванню чи вiдрахуванню для 
цiлей оподатковування в iншi роки, а також виключає взагалi не пiдлягаючi оподатковуванню чи 
вiдрахуванню для цiлей оподатковування статтi. Зобов'язання по поточному податку на прибуток 
розраховуються з використанням ставок оподатковування, затверджених законодавством на звiтну
дату. 
Вiдкладений податок 
Вiдкладений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю 
активiв i зобов'язань, вiдбитих у фiнансовiй звiтностi, i вiдповiдними даними податкового облiку, 
використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi 
зобов'язання, як правило, вiдбиваються з облiком всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. 
Вiдкладенi податковi активи вiдбиваються з облiком усiх тимчасових рiзниць за умови високої 
iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного балансового прибутку для використання 
цих тимчасових рiзниць. 
Податковi активи i зобов'язання не вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi 
зв'язанi з гудвiлом чи виникають унаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань у 
рамках угод, що не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток. 
Балансова вартiсть вiдкладених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного 
перiоду i зменшується, якщо iмовiрнiсть наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, 
достатнього для повного чи часткового використання цих активiв, бiльш не є високою. 
Вiдкладенi податковi активи i зобов'язання по податку на прибуток розраховуються з 
використанням ставок оподатковування (а також положень податкового законодавства), що були 
затвердженi чи практично затвердженi законодавством на звiтну дату i, як передбачається, будуть 
дiяти в перiод реалiзацiї податкового активу чи погашення зобов'язання. Оцiнка вiдкладених 
податкових зобов'язань i активiв вiдбиває податковi наслiдки намiрiв Пiдприємства (за станом на 



звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування чи погашення балансової вартостi активiв i 
зобов'язань.
Поточний i вiдкладений податок за рiк 
Поточнi i вiдкладенi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони 
вiдносяться до статей, що прямо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу чи власного 
капiталу. У цьому випадку поточнi i вiдкладенi податки також визнаються в iншому сукупному 
доходi чи прямо в капiталi вiдповiдно.
14. Основнi засоби. 
На момент первiсного визнання в першiй фiнансовiй звiтностi, складенiй за МСФЗ, основнi 
засоби вiдображенi за справедливою вартiстю. Станом на 01/01/2012 року справедлива вартiсть 
була визначена за пiдсумками оцiнки, проведеної незалежними оцiнювачами. 
Подальше оприбуткування на баланс основних засобiв здiйснювалося за первинною вартiстю. 
Первинна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть 
активiв, побудованих власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату 
працi i вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 
Земля i будiвлi, призначенi для використання у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт, наданнi 
послуг, для управлiнських потреб, вiдображаються в звiтi про фiнансове положення по 
переоцiненiй вартостi, що представляє собою справедливу вартiсть на момент переоцiнки за 
винятком нарахованої згодом накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення. 
Переоцiнка проводиться регулярно, для того, щоб балансова вартiсть iстотно не вiдрiзнялася вiд 
справедливої вартостi на звiтну дату. Будь-яке збiльшення вартостi будiвель i землi в результатi 
переоцiнки включається в iнший сукупний доход i накопичується в капiталi в тiй мерi, у якiй воно
перевищує попереднє зниження вартостi тих же активiв, вiдбите ранiше як збиток. Переоцiнка в 
межах сум попереднього зниження вiдноситься на фiнансовий результат. Зниження балансової 
вартостi будiвель i землi в результатi переоцiнки також вiдноситься на фiнансовий результат у 
сумi його перевищення над залишком резерву по переоцiнцi, створеного в результатi попереднiх 
переоцiнок даного активу.
Пiсля переоцiнки об'єкту основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки 
вiднiмається з валової балансової вартостi активу, пiсля чого чиста вартiсть активу 
трансформується до його переоцiненої вартостi. 
Резерв переоцiнки, вiдбитий у складi капiталу, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений 
прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або 
списується або коли ПАТ «ПВЗ» продовжує його використовувати. У останньому випадку сума 
реалiзованої переоцiнки є рiзницею мiж амортизацiєю на основi переоцiненої балансової вартостi
активу i амортизацiєю на основi його первинної вартостi. 
Устаткування та iншi основнi засоби вiдображаються по вартостi придбання за винятком 
накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а 
балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються 
тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд 
використання основного засобу. Усi iншi витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати у 
складi витрат в тому перiодi, в якому вони понесенi. 
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли 
подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки 
вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих
активiв i признаються в звiтi про фiнансовi результати. 
Амортизацiя основних засобiв враховується в звiтi про фiнансовi результати, використовуючи 
лiнiйний метод з тим, щоб зменшити первинну або переоцiнену вартiсть окремих активiв до 
лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їх експлуатацiї, що залишився. Амортизацiя 
нараховується з мiсяца, наступного за мiсяцем введення активiв в експлуатацiю. 
Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку пiдприємство отримало б нинi
вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту 
основних засобiв були такими, якi очiкуються у кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли 



пiдприємство має намiр використовувати основний засiб до кiнця перiоду його фiзичного 
iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого основного засобу прирiвнюється до нуля.
Очiкуванi залишковi термiни експлуатацiї наступнi: 
Залишковi термiни експлуатацiї, рокiв 
Будiвлi i споруди 10 - 20 рокiв 
Машини i виробниче устаткування 2 - 5 рокiв 
Транспортнi засоби 5 рокiв
Iншi основнi засоби 4 - 12 рокiв 
Очiкуванi термiни корисного використання, балансова вартiсть i метод нарахування амортизацiї 
аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в 
звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв. 
Активи, отриманi по договорах фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного термiну 
корисного використання в тiм же порядку, що й активи, що знаходяться у власностi ПАТ "ПВЗ". 
Однак при вiдсутностi обґрунтованої впевненостi в тiм, що право власностi перейде до орендаря 
наприкiнцi термiну оренди, актив повинний бути цiлком самортизований протягом бiльш 
короткого з двох термiнiв: термiну оренди i термiну корисної служби.
Земля, що належить ПАТ «ПВЗ» на правах власностi, не амортизується. 
ПАТ «ПВЗ» капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до 
придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу. 
Вартiсть робiт по проектно-дослiдницьких роботах (ПДР) i технiко-економiчному обґрунтуваннi 
(ТЕО) придбання або будiвництва об'єктiв основних засобiв вiдноситься або: 
• на витрати перiоду - якщо на момент здiйснення цього виду витрат у пiдприємства вiдсутня 
абсолютна упевненiсть в тому, що об'єкти основних засобiв, по яких проведенi ПДР або 
пiдготовлене ТЕО, будуть придбанi (оскiльки у такому разi не виконується один з критерiїв 
визнання витрат активами - вiрогiднiсть отримання майбутнiх економiчних вигод); 
• на вартiсть капiтального будiвництва або об'єктiв основних засобiв - якщо на момент здiйснення
цього виду витрат у пiдприємства є докази, що вiдповiднi об'єкти капiтального будiвництва 
будуть побудованi, або об'єкти основних засобiв придбанi (наприклад, укладений договiр з 
постачальником основних засобiв або затверджений проект по будiвництву основних засобiв). 
Не допускається сторнування i капiталiзацiя ранiше визнаних витрат по проектно-дослiдницьких 
роботах (ПДР) i технiко-економiчному обґрунтуваннi (ТЕО) у випадку якщо пiдприємство згодом 
приймає рiшення про придбання або будiвництво об'єктiв основних засобiв i стверджує 
iнвестицiйний проект. 
Об'єкти незавершеного будiвництва, що створюються для наступного використання у виробничих
чи адмiнiстративних цiлях, враховуються по вартостi будiвництва за винятком будь-яких 
визнаних збиткiв вiд знецiнення. Вартiсть будiвництва включає вартiсть професiйних послуг, а 
також, для квалiфiкацiйних активiв, витрати по позиках, що капiталiзуються вiдповiдно до 
облiкової полiтики ПАТ "ПВЗ". Такi об'єкти основних засобiв вiдносяться у вiдповiднi категорiї 
основних засобiв на момент завершення будiвництва чи готовностi до цiльового використання. 
Нарахування амортизацiї за даними активам, також як i по iнших об'єктах нерухомостi, 
починається з моменту готовностi активiв до запланованого використання.
15. Iнвестицiї в нерухомiсть 
Iнвестицiї в нерухомiсть являють собою об'єкти, використовуванi для одержання орендної плати, 
чи збiльшення капiталу в тiм чи iншому випадку (у тому числi такi об'єкти, що знаходяться на 
стадiї будiвництва). Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi спочатку враховуються по вартостi 
придбання. Згодом вони оцiнюються по справедливiй вартостi. Змiни справедливої вартостi 
iнвестицiй у нерухомiсть включаються в прибутки та збитки за перiод, у якому вони виникають. 
Об'єкт iнвестицiйної нерухомостi списується з балансу при вибуттi чи остаточному виводi з 
експлуатацiї, коли бiльш не передбачається одержання зв'язаних з ним економiчних вигод. Доход 
чи витрати вiд списання об'єкта (рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою 
вартiстю активу) включається в прибутки та збитки за перiод, у якому майно списується.
16. Нематерiальнi активи 
Нематерiальнi активи, придбанi окремо 



Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих угод, 
враховуються по вартостi придбання за винятком накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку 
вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання
нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування 
амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках 
вiдбиваються в звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв. Нематерiальнi активи з 
невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих угод, враховуються по 
вартостi придбання за винятком накопиченого збитку вiд знецiнення.
Нематерiальнi активи, створенi власними силами.
Витрати на науково дослiдницькi роботи вiдносяться на витрати в тiм перiодi, у якому вони 
виникли. 
Витрати на проведенi власними силами дослiдно-конструкторськi роботи капiталiзуються як 
нематерiальнi активи тiльки при одночаснiй наявностi наступних умов: 
" технологiчна можливiсть завершення робiт зi створення нематерiального активу, придатного до 
використання чи продажу; 
" намiр завершити роботи зi створення, використанню чи продажу нематерiального активу; 
" можливiсть використовувати чи продати нематерiальний актив; 
" висока iмовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод вiд нематерiального активу; 
" наявнiсть технiчних, фiнансових i iнших ресурсiв для завершення розробок, використання чи 
продажу нематерiального активу; 
" можливiсть надiйно оцiнити вартiсть нематерiального активу, що виникає в результатi 
проведення дослiдно-конструкторських робiт. 
Нематерiальнi активи, створенi власними силами, приймаються до облiку в сумi витрат, 
здiйснених пiсля дати, коли нематерiальний актив уперше починає вiдповiдати зазначеним вище 
критерiям. При неможливостi вiдображення нематерiального активу, створеного власними 
силами, витрати на розробку вiдносяться на витрати в перiодi виникнення. 
Пiсля прийняття до облiку нематерiальнi активи, створенi власними силами, враховуються по 
фактичнiй собiвартостi за винятком накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд 
знецiнення аналогiчно нематерiальним активам, придбаним у рамках окремих угод. 
Списання нематерiальних активiв.
Нематерiальний актив списується при продажi чи коли вiд його використання чи вибуття не 
очiкується надходження майбутнiх економiчних вигод. Доход чи збиток вiд списання 
нематерiального активу, що представляє собою рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття 
i балансовою вартiстю активу, включається в прибутки та збитки в момент списання.
17. Зменшення корисностi матерiальних i нематерiальних активiв.
Пiдприємство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi 
матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. У випадку виявлення таких ознак 
розраховується вартiсть, що вiдшкодовується, вiдповiдного активу з метою визначення розмiру 
збитку вiд знецiнення (якщо такий мається). 
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, 
не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення мiнiмум щорiчно чи частiше, якщо
виявляються ознаки можливого знецiнення.
Вартiсть, що вiдшкодовується, визначається як найбiльше з двох значень: справедливої вартостi 
активу за винятком витрат на реалiзацiю й експлуатацiйної цiнностi. Якщо вартiсть активу, що 
вiдшкодовується, виявляється нижче його балансової вартостi, балансова вартiсть цього активу 
зменшується до вартостi, що вiдшкодовується. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдбиваються в 
прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. У цьому 
випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу 
збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вартостi, що вiдшкодовується, 
таким чином, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, що була б 
визначена, якби по цьому активi не був вiдбитий збиток вiд знецiнення в попереднi роки. 
Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдбивається в прибутках i збитках, за винятком 



випадкiв, коли актив пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. У цьому випадку вiдновлення збитку вiд 
знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.
18. Товарно-матерiальнi запаси.
Товарно-матерiальнi запаси вiдбиваються по найменшiй iз двох величин: фактичної вартостi 
придбання i чистої цiни можливої реалiзацiї. Вартiсть придбання ТМЗ визначається по методу 
середньозваженої вартост. Чиста цiна можливої реалiзацiї являє собою розрахункову цiну 
реалiзацiї запасiв за винятком усiх передбачуваних витрат на доробку i витрат на реалiзацiю. 
19. Формування резервiв майбутнiх витрат.
Резерви майбутнiх витрат вiдбиваються в облiку, коли в Пiдприємства є зобов'язання (юридичнi 
чи обумовленi нормами дiлового обороту), що виникли в результатi минулих подiй, i iснує висока 
iмовiрнiсть того, що пiдприємство повинне буде погасити данi зобов'язання, а розмiр таких 
зобов'язань може бути оцiнений. 
Величина резерву майбутнiх витрат, вiдбивана в облiку, являє собою найкращу оцiнку суми, 
необхiдної для погашення зобов'язань, визначену на звiтну дату з урахуванням ризикiв i 
невизначеностей, характерних для даних зобов'язань. 
Якщо величина резерву майбутнiх витрат розраховується на пiдставi передбачуваних грошових 
потокiв по погашенню зобов'язань, то резерв майбутнiх витрат визначається як дисконтова на 
вартiсть таких грошових потокiв (якщо вплив вартостi грошей у часi є iстотним). 
Якщо очiкується, що виплати, необхiднi для погашення зобов'язань, будуть частково чи цiлком 
вiдшкодованi третьою стороною, вiдповiдна дебiторська заборгованiсть вiдбивається як актив за 
умови повної впевненостi в тiм, що вiдшкодування буде отримано i наявнiсть можливостi для 
надiйної оцiнки суми цiєї дебiторської заборгованостi.
Зобов'язання по збиткових договорах враховуються в складi резерву майбутнiх витрат i 
оцiнюються по тим же принципам. Договiр вважається збитковим, якщо Пiдприємство прийняло 
на себе договiрнi зобов'язання, виконання яких зв'язано з неминучими збитками, тобто сума 
витрат по виконанню зобов'язань перевищує економiчнi вигоди, що приблизно будуть отриманi за
договором .
20. Фiнансовi iнструменти. 
ПАТ «ПВЗ» визнає фiнансовi активи i зобов'язання у своїй звiтностi тiльки тодi, коли вона є 
учасником договору вiдносно купiвлi (виникнення) таких iнструментiв. 
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть признається по методу нарахувань, тобто результати 
угод i iнших подiй признаються при їх настаннi i враховуються в тому звiтному перiодi, в якому 
вони сталися. Торговельна дебiторська заборгованiсть (за товари, роботи, послуги) признається у 
момент передачi ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням продукцiї (товарами), покупцевi. 
Первинне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку 
враховуються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу 
вартiсть при первинному визнаннi якнайкраще пiдтверджує цiна операцiї, за винятком операцiй з 
пов'язаними сторонами, якi проводяться за цiною, встановленою контрактом. Прибуток або 
збиток при первинному визнаннi враховується тiльки тодi, коли є рiзниця мiж справедливою 
вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi поточнi ринковi операцiї з такими ж 
iнструментами або методи оцiнки, для яких використовується тiльки вiдкрита ринкова 
iнформацiя. 
Наступна оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первинного визнання фiнансовi зобов'язання, 
дебiторська заборгованiсть Компанiї оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням 
методу ефективної процентної ставки, а фiнансовi активи - за вирахуванням збиткiв, що зазнали, 
вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi витрати на проведення операцiї, 
включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i амортизуються з використанням 
ефективної процентної ставки iнструменту. 
21. Фiнансовi активи.
Знецiнення фiнансових активiв. За наявностi об'єктивного доказу знецiнення фiнансового активу, 
i у разi, якщо його балансова вартiсть (розрахована по методу амортизованої вартостi) перевищує 
вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що фiнансовий актив знецiнився. Вiдшкодовувана вартiсть 
фiнансового активу дорiвнює величинi майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих з 



використанням ефективної ставки вiдсотка. Балансова вартiсть зменшується до величини 
вiдшкодовуваної вартостi шляхом створення резерву по вiдповiдних статтях фiнансових активiв. 
Сума збитку вiд знецiнення фiнансових активiв включається у вiдповiдний рядок звiту про 
фiнансовi результати за звiтний перiод. 
Припинення визнання фiнансових активiв. 
ПАТ «ПВЗ» припиняє визнання фiнансових активiв, тiльки у випадку припинення договiрних 
прав по них чи у випадку передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому 
пiдприємству. Якщо пiдприємство не передає i зберiгає за собою всi основнi ризики i вигоди вiд 
володiння активом i продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує вiдбивати 
свою частку в даному активi i зв'язанi з ним можливi зобов'язання. 
Якщо пiдприємство зберiгає за собою всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим 
фiнансовим активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив, а отриманi при 
передачi засобу вiдбиває у видi забезпеченої позики.
При списаннi фiнансового активу цiлком рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i сумою 
отриманого i належного до одержання винагороди, а також сукупний прибуток (збиток), що був 
накопичений в iншому сукупному доходi, вiдбиваються в звiтi про прибутки i збитки.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть. 
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть при 
первiсному визнаннi враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за 
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням 
резерву на знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, 
коли iснує об'єктивне свiдоцтво того, що пiдприємство не зможе отримати повну суму 
заборгованостi вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська 
заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi 
боржника, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також несплата або 
прострочення платежу. Сума резерву є рiзницею мiж балансовою вартiстю активу i приведеною 
вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первиннiй ефективнiй процентнiй 
ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку 
признається в звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Коли дебiторська
заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву пiд
дебiторську заборгованiсть по основнiй дiяльностi. Повернення ранiше списаних сум 
кредитується за рахунок загальних витрат в звiтi про фiнансовi результати. 
Передоплати враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням резерву на знецiнення. 
Передоплата вiдноситься в категорiю довгострокової передоплати, якщо товари або послуги, за 
якi була вироблена передоплата, будуть отриманi бiльш нiж через рiк, або якщо передоплата 
вiдноситься до активу, який при первинному визнаннi вiдноситься в категорiю необоротних 
активiв. Передоплати за активи, що придбавалися, переносяться на балансову вартiсть активу, 
коли пiдприємство отримало контроль над цим активом i iснує вiрогiднiсть того, що 
пiдприємство отримає економiчнi вигоди вiд його використання. Iншi передоплати вiдбиваються 
в звiтi про фiнансовi результати, коли отриманi товари або послуги, за якi були виробленi 
передоплати. Якщо є свiдоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься 
передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується, а вiдповiдний 
збиток вiд знецiнення признається в звiтi про фiнансовi результати. 
22. Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу.
Борговi i фiнансовi iнструменти власного капiталу, випущенi пiдприємством, класифiкуються як 
фiнансовi зобов'язання чи капiтал виходячи iз сутi вiдповiдного договору, а також визначень 
фiнансового зобов'язання i iнструмента власного капiталу. 
Iнструмент власного капiталу - це будь-який договiр, що пiдтверджує право на частку активiв 
пiдприємства пiсля вiдрахування всiх його зобов'язань. Iнструменти ВК, випущенi 
пiдприємством, вiдбиваються в розмiрi надходжень по них за винятком прямих витрат на випуск. 
Викуп власних iнструментiв власного капiталу ПАТ "ПВЗ" вiднiмається безпосередньо з капiталу.
Доходи i витрати, що виникають у результатi покупки, продажу, випуску чи анулювання власних 
iнструментiв власного капiталу, не вiдбиваються в звiтi про прибутки i збитки. 



Дивiденди признаються як зобов'язання i вiднiмаються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо 
вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається в примiтках до 
фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi або оголошенi 
пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Якщо зобов'язання по 
виплатi дивiдендiв погашається бiльш нiж через один рiк пiсля звiтної дати, воно включається до 
складу довгострокових зобов'язань i оцiнюється за приведеною вартiстю майбутнiх грошових 
потокiв, якi буде потрiбно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до 
оподаткування), що вiдбиває поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i риски, властивi 
зобов'язанню. Ефект первинного дисконтування дивiдендiв i подальша змiна дисконту 
враховуються безпосередньо в капiталi. 
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, оцiнюванi по справедливiй
вартостi через прибутки та збитки, або як iншi фiнансовi зобов'язання. 
До складу фiнансових зобов'язань, оцiнюваних по справедливiй вартостi через прибутки та 
збитки входять фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi. Фiнансове зобов'язання 
класифiкується як "призначене для торгiвлi", якщо воно здобувається з основною метою 
зворотного викупу в найближчому майбутньому. Фiнансовi зобов'язання, оцiнюванi по 
справедливiй вартостi через прибутки та збитки, вiдбиваються по справедливiй вартостi з 
вiднесенням переоцiнки на рахунок прибуткiв i збиткiв. Чистий прибуток (збиток), визнаний в 
звiтi про прибутки i збитки, включає вiдсотки, сплаченi по фiнансовому зобов'язанню, i 
вiдбиваються по рядку "iншi прибутки та збитки" звiту про сукупний доход/звiту про прибутки i 
збитки. 
Iншi фiнансовi зобов'язання (у тому числi позики i торгову й iншу кредиторську заборгованiсть) 
враховуються по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної процентної ставки.
Метод ефективної процентної ставки використовується для розрахунку амортизованої вартостi 
фiнансового зобов'язання i розподiлу процентних витрат на вiдповiдний перiод. Ефективна 
процентна ставка - це ставка дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень 
(включаючи всi отриманi чи зробленi платежi по борговому iнструментi, що є невiд'ємною 
частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати по оформленню угоди та iншi премiї чи дисконти) 
на очiкуваний термiн до погашення фiнансового зобов'язання чи (якщо застосовне) на бiльш 
короткий термiн до балансової вартостi на момент його прийняття до облiку. 
Списання фiнансових зобов'язань 
Пiдприємство списує фiнансовi зобов'язання тiльки у випадку їхнього погашення, анулювання чи 
закiнченню термiну вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового 
зобов'язання i сплаченим чи належної до сплати винагородою визнається в прибутку чи збитку.
23. Умовнi активи i зобов'язання. 
Умовний актив не признається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається в тих 
випадках, коли iснує вiрогiднiсть отримання економiчних вигод вiд його використання. 
Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть
вiдтоку ресурсiв, для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, i їх суму можна розрахувати з 
достатньою мiрою точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй 
звiтностi, крiм випадкiв, коли вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, 
є незначною. 
24. Розрахунки i операцiї з пов'язаними сторонами 
Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть 
контролювати або чинити значний вплив на операцiйнi i фiнансовi рiшення iншої сторони, або 
сторони, що знаходяться пiд загальним контролем. При аналiзi кожного випадку стосункiв, якi 
можуть бути стосунками мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих стосункiв, а не 
тiльки їх юридичнiй формi. 

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



«ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД».
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ 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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ 
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 у новiй редакцiї зареєстрований 04/05/2012 р.
Аудитор здiйснив перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 
«Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» у складi Балансу станом на 31 грудня 2012 року, 
Звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, що минув на 
зазначену дату, примiток, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iнших 
пояснювальних примiток щодо подiй, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан 
Товариства, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих 
Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) на Мiжнароднi стандарти фiнансової 
звiтностi (МСФЗ) (надалi разом – «попередня фiнансова звiтнiсть»).
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням 
описаної у пунктi 2 «Примiток до фiнансової звiтностi ПАТ ««Пантелеймонiвський вогнетривкий
завод» за 2012 рiк» концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на 
застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня 
фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для 
пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом 
на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог 
стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за 
МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Основнi положення облiкової полiтики, на пiдставi яких складалася фiнансова звiтнiсть за 2012 
рiк, визначенi в Додатку до Наказу №131 вiд 02/04/2012р. «Про органiзацiю бухгалтерського 
облiку та облiкову полiтику». Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ формувалася шляхом трансформацiї 
звiтностi, пiдготовленої згiдно Нацiональних Положень бухгалтерського облiку, с застосуванням 
суттєвих принципiв i вимог IFRS 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi». Датою переходу на МСФЗ встановлено 01/01/2012 р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» несе вiдповiдальнiсть 
за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною 
основою спецiального призначення, 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 
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на 
основi результатiв проведеного нами аудиту. 
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. Цi стандарти 
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 



викривлень.
Аудиторська думка щодо перевiреної фiнансової звiтностi формулювалась на пiдставi МСА 800 
«Особливi мiркування - аудити фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних 
основ спецiального призначення» 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 використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 
управлiнським персоналом; аналiз шляхом тестування аудиторських доказiв, якi дають змогу 
пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники та наведенi пояснення до них; оцiнка 
надiйностi систем бухгалтерського облiку Товариства, можливостi виникнення помилок i їх 
суттєвого впливу на звiтнiсть; оцiнка загального подання фiнансової звiтностi. 
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.
Висновок
На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на 
зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи 
спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi МСФЗ, описаної у пунктi 2 «Примiток
до фiнансової звiтностi ПАТ ««Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» за 2012 рiк», 
включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як 
очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, 
коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ 
станом на 31.12.2013 року.
В ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi 
Товариства.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає 
три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про 
сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки
(в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ)., може 
забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану ПАТ «Пантелеймонiвський 
вогнетривкий завод», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з 
МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.
Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства ПАТ «Пантелеймонiвський 
вогнетривкий завод» було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. 
Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства ПАТ 
«Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв.
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до 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 29.09.2011р. № 
1360.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв була 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 попереднього фiнансового року чистi активи були вiдображенi в сумi 306 701 тис.грн., 
згiдно до розрахунку станом на початок звiтного року розмiр чистих активiв дорiвнює 229 530 
тис.грн., тобто зменшився на 77 171 тис.грн. що пов’язано з впливом переходу з П(С)БО на 
МСФЗ. Станом на кiнець звiтного року розмiр чистих активiв дорiвнює 214 209 тис.грн. 
Зареєстрований розмiр статутного капiталу складає 8 460 тис.грн., неоплачений капiтал вiдсутнiй.
Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу на 205 749 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, пояснювальною запискою до рiчного звiту про роботу 
ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» за 2012 рiк, 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-IУ 
“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.
Iнформацiя щодо 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. 
Останньою фiнансовою звiтнiстю, оприлюдненою Товариством, є фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк, 
складена вiдповiдно до П(С)БО, в якiй вартiсть активiв станом на 31/12/2011р. вiдображена в сумi
315 188 тис.грн. Тобто, значним правочином в розумiннi Закону для Товариства протягом 2012 
року вважається правочин, якщо його сума перевищує 31 5198 тис.грн. 
За результатами проведеного аудиту аудитором встановлено наявнiсть угоди на постачання 
сировини з постачальником-нерезидентом України, загальний обсяг постачання по якiй протягом 
року в вартiсному вираженi перевищив встановлену межу для визнання угоди суттєвою. Як 
свiдчать протоколи загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод», 
що були проведенi на протязi 2012 року, питання попереднього узгодження суттєвих угод на них 
не розглядалися. На засiданнях Наглядової Ради питання погодження суттєвих угод також не 
розглядалося. 
З пояснень управлiнського персоналу витiкає, що оскiльки при укладаннi названої угоди 
заздалегiдь не були оговоренi обсяги постачання, тобто на момент укладання ринкова вартiсть 
предмету угоди не була очевидною, така угода не розглядалася як значний правочин. На думку 
аудитора, управлiнському персоналу Товариства доцiльно керуватися попереднiм досвiдом при 
плануваннi укладання суттєвих угод. Згiдно частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi 
правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, 
загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi 
можуть ним вчинятися протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та 
їх граничної вартостi.
На пiдставi вищенаведеного, аудитор не може зробити висновок, що Товариство дотримувалось 



вимог законодавства щодо вчинення 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, Директор.
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 7 
засiдань.
Посада Корпоративного секретаря в Товариствi не запроваджена, функцiї взаємодiї з акцiонерами
Товариства та вiдповiдальнiсть за своєчасне оприлюднення особливої та регулярної iнформацiї 
емiтента покладенi на юридичний вiддiл Товариства.
Посада внутрiшнього аудитора (служба внутрiшнього аудиту) в Товариствi не запроваджена. 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року 
здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю шляхом здiйснення планових i спецiальних перевiрок 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, участi в проведеннi iнвентаризацiї активiв, 
здiйсненням контролю за використанням основних засобiв, облiком господарських операцiй, за 
прийманням товарно-матерiальних цiнностей вiд постачальникiв, обґрунтованiстю 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, з огляду на 
недолiки при укладаннi угод, що пiдпадають пiд визначення значного правочину, 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 «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» достовiрно розкриває
фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
Iдентифiкацiя 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 «Iдентифiкацiя 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 №1036/3 вiд 21 сiчня 2013 р.
Дата початку проведення аудиту 14 лютого 2013 року.
Дата закiнчення проведення аудиту 27 березня 2013 року.
Директор ТОВ “Аудиторська 
фiрма Аудит ЛТД” Г.Я. Гризодуб 
Сертифiкат аудитора А №001065 вiд 24/03/1994р., термiн дiї до 24.03.2018р. 
Дата видачi висновку 16 квiтня 2013 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; 
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

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 металургiйний комбiнат",
- ПАТ "ДМК iм.Дзержинського",
- ПАТ "ММК iм. Iллiча" та iншi.



За 2012 рiк питома вага обсягу продажу вогнетривiв на ринку Українi склала 64% вiд загального 
обсягу реалiзацiї пiдприемства, у тому числi понад 60 % реалiзуються у Донецькому регiонi. 
Експортнi поставки за звiтний рiк приходяться на поставки в країни СНД, тобто 36% вiд 
загального обсягу продажу. Обсяг виробництва основних видiв продукцiї ПАТ "ПВЗ" у дiючих 
цiнах у 2012 р. зменшився на 48%. 
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. 
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.
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. 
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 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

Основнi змiни у вартостi активiв, особливо у вартостi виробничих запасiв, пiдприємства пов'язанi
з виробничою дiяльнiстью. 
Основнi змiни у вартостi необоротних активiв пов'язанi з оновленням основних засобiв: 
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.
2012 рiк.
Введення в эксплуатацiю основних засобiв на суму 5214 тис. грн.
За рiк вибули основнi засоби первiсною вартiстю 3074 тис. грн.
Для першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до вимоги МСФЗ 1 "Перше застосування 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" станом на 01.01.2012 р. було виконано оцiнку 
справедливої вартостi необоротних активiв за допомогою залучання незалежного експерта - ТОВ 
"Делойт i Туш".

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

Для першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до вимоги МСФЗ 1 "Перше застосування 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" станом на 01.01.2012 р. було виконано оцiнку 
справедливої вартостi необоротних активiв за допомогою залучання незалежного експерта - ТОВ 
"Делойт i Туш".
ПАТ"ПВЗ" має на кiнець звiтного перiоду основних засобiв залишковою вартiстю 31491 тис.грн., 
первiсна (справедлива) вартiсть яких складає 37238 тис.грн., сума зносу становить 5747 тис.грн. 
Протягом року надiйшло основних засобiв на суму 5214 тис.грн. Пiдприємство не використовує 
орендованих основних засобiв. До невиробничих основних засобiв пiдприємства належить 
будiвлi палацу культури. Всi основнi засоби знаходяться за мiстом розташування пiдприємства - в
Центрально-Мiському районi м. Горлiвцi смт.Пантелеймонiвка. Ступiнь використання 
виробничих потужностей складає 12 вiдсотки. 
Ключовий напрямок капiтальних iнвестицiй - технiчне переозброєння. На протязi року 
створювався монтаж лiнiї по виробництву нової продукцiї - флюсiв. Також. у 2012 роцi 
запровадженi в експлуатацiю електропечi на дiльницю шиберних плит, конвейєри дозатора 
трубного млина, iнфракраснi горелки, пожарна сигналiзацiя, система автоматичної вихитавицi 
балонiв, шкафи управлiння САУ, газовий навантажувач, бетонозмiшувачi, станок 
плоскошлiфувальний, модернизованi сушарнii барабани, газопровод. Вiдремонтованi: автокран, 
тепловоз. Наприкiнцi 2012 року розпочат монтаж нового вагодозуючого обладнаннячешської 
фiрми PKI-Teplotechna.
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 ТМЦ, зростання цiн на 
транспортування, енергоносiї, складна процедура митного оформлення сировини при 
надходженнi на пiдприємство, невiдшкодування державою з бюджету ПДВ. 
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 та митнi платежi, на що потрiбнi оборотнi коштi в достатньому обсязi.
У зв"язку з кризовим станом на пiдприемствах гiрничо-металургiйного комплексу 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 683,2 тис.грн. штрафiв, у т.ч. :
- за порушення податкового законодавства - 679,6 тис. грн.
- iншi - 3,6 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента

Внаслiдок недостаньої платоспроможностi споживачiв вогнетривiв пiдприємство зазнає труднощi
в достатнiх об'ємах оборотних коштiв. Поповнення обiгових коштiв у 2012 роцi здiйснювалося 
тiльки за рахунок власних коштiв. 
Показники фiнансового стану ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" за 2012 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 31/12/2012р.
kа.л.= 1,13
б) на 01/01/2012р.
kа.л.= 8,74
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 31/12/2012 р.
kп.= 5,26
б) на 01/01/2012 р.
kп.= 35,18
Орiєнтовно позитивним значенням показника вважається значення 2. Бачимо, що на кожну 
одиницю поточних зобов'язань припадає 35,18 та 5,26 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 2012 рiк склало 100 %.
За звiтний рiк рiвень операцiй взаємозалiку у загальному обсязi реалiзованої продукцiї становить 
0,36% проти 0,16% 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 "пiчь-ковш". Тому виробництво вогнетривiв буде розвиватися в напрямку 
вдосконалювання технологiї виготовлення вогнетривких виробiв - для футеровкi сталеразливних 



ковшiв з внепiчною обробкою сталi, електродугових печей i конвертерiв. 
В умовах кризовоi ситуацii в гiрничо-металургiйному комплексi, ПАТ "ПВЗ" з початку 2013 року 
розпочав випуск нової продукцiї - неформованих вогнетривiв марки PANSLAG Р71 
(магнезiальний флюс брiкетований). У постачаннi цього виду продукцiї зацiкавленi Енакiївський 
металургiйний завод, Азовсталь, АрселорМiттал Кривiй Рiг, Днiпровський мет. комбiнат iм. 
Дзержинського. На протязi 2012 р. освоювалося виробництво нових марок високоякiсних 
периклазовуглецевих виробiв. 

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

На протязi 2012 р. з цiллю полiпшення експлуатацiйних характеристик вогнетривких виробiв 
розробленi, упровадженнi та проведеннi промисловi випробування нових марок високоякiсних 
периклазовуглецевих вогнетривiв на основi нової високоякiсної сировини. З початку 2013 року 
розпочато випуск нової продукцiї - неформованих вогнетривiв марки PANSLAG Р71 
(магнезiальний флюс брiкетований). Витрати на iнновацiї за звiтний рiк склали 56,5 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

28.12.2012 р. ЧП "Капрi" подав позовну заяву на суму 414,7 тис. грн. на стягнення з ПАТ "ПВЗ" 
кредиторської заборгованостi за постачання ТМЦ. 
У березнii 2013 р. господарчий суд Донецької областi задовольнив позов ЧП "Капрi".
21.01.2013 г. ПАТ "ПВЗ" подав позовну заяву на суму 666,8 тис. грн. до ЧП "Капрi" на стягнення 
заборгованостi. На дату оприлюднення звiту суд в Господарчому судi Луганської областi триває.
21.01.2013 г. ПАТ "ПВЗ" подав позовну заяву на суму 636,8 тис. грн. до Схiдної митницi щодо 
правомiрностi рiшення про коригування митної вартостi iмпортованої сировиниi. 26.03.2013 р. 
Донецький окружний суд задовольнив позов ПАТ "ПВЗ".
28.02.2013 г. ПАТ "ПВЗ" подав позовну заяву на суму 7665,8 тис. грн. до Горлiвської ОДПЇ щодо 
правомiрностi застосування податкових повiдомлень- рiшень. На дату оприлюднення звiту суд в 
Донецькому окружному судi триває.

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                                  2010 р. 2011 р. 2012 р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обсяг виробництва товарної продукцiї 288524 229957 119157
у дiючих цiнах, тис. грн. 
у натуральному виразi, тис. тонн            51,6     39,8      18,7
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї, 
тис.грн.                                                      293460 191698 149248

З 2004 р. на пiдприємствi дiє система менеджменту якостi продукцiї вiдповiдно до вимог ISO 
9001 : 2008. З 2007 року 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 пiдприємство увiйшло до складу Групи Магнезит. На початку 2013 року на 
пiдприємствi завершена перша черга проекту по органiзацiї виробництва магнезiальних флюсов 
потужнiстю 50 тис. тонн на рiк, а до 2016 року розрахункова потужнiсть має бути 100 тис. тонн на
рiк. 



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:

26453 30809 0 0 26453 30809

будівлі та 
споруди

8490 7830 0 0 8490 7830

машини та 
обладнання

11705 17187 0 0 11705 17187

транспортні 
засоби

5527 5018 0 0 5527 5018

інші 731 774 0 0 731 774

2. Невиробничого
призначення:

630 682 0 0 630 682

будівлі та 
споруди

630 682 0 0 630 682

машини та 
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні 
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 27083 31491 0 0 27083 31491

Опис Для першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до вимоги МСФЗ 1 "Перше застосування 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" станом на 01.01.2012 р. було виконано оцiнку 
справедливої вартостi необоротних активiв за допомогою залучання незалежного експерта - ТОВ 
"Делойт i Туш". ПАТ"ПВЗ" має на кiнець звiтного перiоду основних засобiв залишковою вартiстю
31491 тис.грн., первiсна (справедлива) вартiсть яких складає 37238 тис.грн., сума зносу становить
5747 тис.грн. Протягом року надiйшло основних засобiв на суму 5214 тис.грн. Ступiнь 
використання виробничих потужностей складає 12 вiдсотки. Пiдприємство не використовує 
орендованих основних засобiв. До невиробничих основних засобiв пiдприємства належить 
будiвля палацу культури. Всi основнi засоби знаходяться за мiстом розташування пiдприємства - в
Центрально-Мiському районi м. Горлiвцi смт.Пантелеймонiвка. Первiсна вартiсть основних 
засобiв по групам станом на 31.12.2012 р.: будiвлi i споруди - 9636 тис. грн. машини та 
обладнання - 20019 тис. грн. транспортнi засоби - 6642 тис. грн. iнструменти, приладдя, iнвентар -
941 тис. грн. Разом - 37238 тис. грн. Знос та ступiнь зносу основних засобiв по групам станом на 
31.12.2012 р.: будiвлi i споруди - 1124 тис. грн. - 12% машини та обладнання - 2832 тис. грн. - 14%
транспортнi засоби - 1624 тис. грн. - 24% iнструменти, приладдя, iнвентар - 167 тис. грн. - 18% 
Разом - 5747 тис. грн. - 15%. Ступiнь використання виробничих потужностей склав 12 % по 
групах основних засобiв: будiвлi i споруди, машини та обладнання , транспортнi засоби, iншi 
основнi засоби. Ключовий напрямок капiтальних iнвестицiй - технiчне переозброєння. На протязi 
року створювався монтаж лiнiї по виробництву нової продукцiї - флюсiв. Також. у 2012 роцi 
запровадженi в експлуатацiю електропечi на дiльницю шиберних плит, конвейєри дозатора 
трубного млина, iнфракраснi горелки, пожарна сигналiзацiя, система автоматичної вихитавицi 
балонiв, шкафи управлiння САУ, газовий навантажувач, бетонозмiшувачi, станок 
плоскошлiфувальний, модернизованi сушарнii барабани, газопровод. Вiдремонтованi: автокран, 
тепловоз. Наприкiнцi 2012 року розпочат монтаж нового вагодозуючого обладнаннячешської 
фiрми PKI-Teplotechna. 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 2012 роцi становив 4,64, тобто пiдприємство отримало 4,64 грн. чистого доходу 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) 

214209 229530

Статутний капітал 
(тис. грн.) 

8460 8460

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн) 

8460 8460

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 (214209 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 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за 
цінними паперами

X 0 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за 
кожним випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН 
(за кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними 
паперами (у тому числі 
за похідними цінними 
паперами)(за кожним 
видом):

X 0 X X

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

X 0 X X



Податкові зобов'язання X 293 X X

Фінансова допомога на 
зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 43695 X X

Усього зобов'язань X 43988 X X

Опис: У складi податкових зобов'язань вiдображено поточнi зобов'язання за розрахунками з 
бюджетом у сумi 293 тис. грн. У складi iнших зобов'язань вiдображенi поточнi зобов'язання:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 40485 тис. грн. - з одержаних 
авансiв - 552 тис. грн. - зi страхування - 670 тис. грн. - з оплати працi - 1470 тис. грн. - з 
учасниками - 457 тис. грн. - iншi поточнi зобов'язання - 61 тис. грн. Разом: 43695 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 5285 тонн 28926 24.3 6342 тонн 40121 23.8

2 Периклаз 369 тонн 2023 1.7 2204 тонн 13110 7.8

3 ПХС 7073 тонн 38643 32.4 8502 тонн 50994 30.3

4 ПУ 2506 тонн 24555 20.6 2479 тонн 26999 16

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 72

2
Вiдрахування на заробiтну плату та

соцiальнi заходи
16

3 Витрати на енергоносiї 11

* 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

07.02.2012 08.02.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.04.2012 28.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

22.02.2012 22.02.2012
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і

більше відсотків голосуючих акцій

23.03.2012 23.02.2012 Відомості про проведення загальних зборів



ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

1 2012 2 1

2 2011 1 0

3 2010 1 0

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): Нi Ні

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): Нi Ні

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): Нi Ні

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

Н
і

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 6

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 6

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 6

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

2
0

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

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших
комiтетiв не створено

Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших
комiтетiв не створено

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) Нi

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): Нi 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

Члени правління (директор) Ні Ні Так

Загальний відділ Ні Ні Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні

Юридичний відділ (юрист) Так Так Так

Секретар правління Ні Ні Ні



Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

Секретар наглядової ради Ні Ні Ні

Корпоративний секретар Ні Ні Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні

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

акціонері
в 

Наглядова
рада 

Виконавчи
й орган 

Не належить
до

компетенції
жодного
органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Так

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 Так Ні Ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

Так Ні



Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган (правління) X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

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
безпосереднь

о в
акціонерному

товаристві 

Копії
документі

в
надаються
на запит

акціонера 

Інформація
розміщуєтьс
я на власній

інтернет-
сторінці

акціонерного
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так

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

Ні Так Ні Так Так

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Так

Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Ні Так Так Так Так

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Так Ні Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 



Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

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



Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

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) Ні

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: 27.04.2012 ; яким органом управління 
прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/н 



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 

Річна фінансова звітність

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2012 | 12 |
31

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ 00191787

Територія Донецька обл., м. Горлівка за КОАТУУ
141063690

0

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган 
державного 
управління

Минпромполітики України за КОДУ 6544

Вид економічної 
діяльності

Виробництво вогнетривких виробів за КВЕД 23.20

Середня 
кількість 
працівників

529

Одиниця виміру: 
тис.грн.

Адреса
Донецька обл. м. Горлiвка 84695 КАРЛА

МАРКСА, 2

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс
на 31.12.2012 р.

Актив
Код

рядка
На початок звітного

періоду
На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 010 85 9

- первісна вартість 011 85 87

- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 78 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0



Основні засоби:

- залишкова вартість 030 27083 31491

- первісна вартість 031 27083 37238

- знос 032 ( 0 ) ( 5747 )

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 14607 14439

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080 41775 45939

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 80507 89028

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 1326 4098

Готова продукція 130 57554 26826

Товари 140 68 234

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 13276 40426

- первісна вартість 161 13327 40461

- резерв сумнівних боргів 162 ( 51 ) ( 35 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом 170 3754 16784

- за виданими авансами 180 1284 3384

- з нарахованих доходів 190 0 0

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 998 1082

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:



- в національній валюті 230 23734 6438

- у т.ч. в касі 231 3 5

- в іноземній валюті 240 28718 43226

Інші оборотні активи 250 0 16

Усього за розділом II 260 211219 231542

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 252994 277481

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 0 0

Резервний капітал 340 7230 7230

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 213840 198519

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 229530 214209

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 1198 1414

Інші забезпечення 410 16263 17870

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 17461 19284

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 0 0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 0 0

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 0 0



Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1256 40485

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 592 552

- з бюджетом 550 452 293

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 961 670

- з оплати праці 580 2150 1470

- з учасниками 590 474 457

- 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 610 118 61

Усього за розділом IV 620 6003 43988

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 252994 277481

Примітки Д/н

Керівник Толпигiн Андрiй Вiкторович

Головний бухгалтер Непотачова Лариса Олексiївна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2012 | 12 |
31

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ 00191787

Територія Донецька обл.. м.Горлівка за КОАТУУ
141063690

0

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган 
державного 
управління

Мінпромполітики України за СПОДУ 6544

Вид економічної 
діяльності

Виробництво вогнетривких виробів за КВЕД 23.20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.



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 168383 0

Податок на додану вартість 015 19135 0

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 149248 0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 143224 ) ( 0 )

Валовий:

- прибуток 050 6024 0

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 8773 0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 19404 ) ( 0 )

Витрати на збут 080 ( 2664 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 090 ( 12528 ) ( 0 )

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 0 0

- збиток 105 ( 19799 ) ( 0 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 4144 0

Інші доходи 130 1254 0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою (131)

131 0

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )

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

Інші витрати 160 ( 751 ) ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток 170 0 0

- збиток 175 ( 15152 ) ( 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 ( 169 ) ( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток 190 0 0

- збиток 195 ( 15321 ) ( 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 0 0

- збиток 225 ( 15321 ) ( 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 121796 0

Витрати на оплату праці 240 25006 0

Відрахування на соціальні заходи 250 11142 0

Амортизація 260 6089 0

Інші операційни витрати 270 11723 0

Разом 280 175756 0

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 846038

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 846038 846038

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -18.11 0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 
акцію

330 -18.11 0

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки Д/н

Керівник Толпигiн Андрiй Вiкторович

Головний бухгалтер Непотачова Лариса Олексiївна

КОДИ



Дата(рік, місяць,
число)

2012 | 12 |
31

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ 00191787

Територія Донецька обл.. м.Горлівка за КОАТУУ
141063690

0

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган 
державного 
управління

Мінпромполітики України за СПОДУ 6544

Вид економічної 
діяльності

Виробництво вогнетривких виробів за КВЕД 23.20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

Форма № 3
Код за
ДКУД

1801004

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 142214 245759

Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 639 622

Повернення авансів 030 556 151

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 409 726

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 18

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 383 377

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 23 12

Інші надходження 080 2073 760

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 78256 ) ( 166005 )

Авансів 095 ( 3753 ) ( 6706 )



Повернення авансів 100 ( 55 ) ( 49 )

Працівникам 105 ( 20623 ) ( 20082 )

Витрат на відрядження 110 ( 224 ) ( 255 )

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 300 ) ( 1400 )

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 103 ) ( 8024 )

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 11016 ) ( 11230 )

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

130 ( 30319 ) ( 31952 )

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 145 ( 1142 ) ( 1266 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 506 1456

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 506 1456

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій 180 0 0

- необоротних активів 190 54 31

- 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 ( 7142 ) ( 2417 )

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -7088 -2386

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -7088 -2386

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 0 0

Отримані позики 320 0 3500

Інші надходження 330 3633 3012

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 6475 )

Сплачені дивіденди 350 ( 17 ) ( 10537 )

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 507 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 3616 -11007

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 3616 -11007



Чистий рух коштів за звітній період 400 -2966 -11937

Залишок коштів на початок року 410 52452 64673

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 178 -284

Залишок коштів на кінець року 430 49664 52452

Примітки Д/н

Керівник Толпигiн Андрiй Вiкторович

Головний бухгалтер Непотачова Лариса Олексiївна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2012 | 12
| 31

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ
ЗАВОД"

за ЄДРПОУ
0019178

7

Територія Донецька обл.. м.Горлівка за КОАТУУ
1410636

900

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного
управління

Мінпромполітики України за СПОДУ 6544

Вид економічної 
діяльності

Виробництво вогнетривких виробів за КВЕД 23.20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Форма № 4
Код за
ДКУД

1801005

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Стаття
К
од

Статут
ний

капітал

Пайов
ий

капіта
л

Додатков
ий

вкладени
й капітал

Інший
додатков

ий
капітал

Резерв
ний

капіта
л

Нерозподіл
ений

прибуток

Неоплаче
ний

капітал

Вилуче
ний

капітал

Разо
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок 
року

0
1
0

8460 0 0 0 7230 213840 0 0
2295
30

Коригування:

Зміна облікової 
політики

0
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

Виправлення помилок
0
3
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни
0
4
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на початок 
року

0
5
0

8460 0 0 0 7230 213840 0 0
2295
30

Переоцінка активів:

Дооцінка основних 
засобів

0
6
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних 
засобів

0
7
0

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

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва

0
8
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка незавершеного
будівництва

0
9
0

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

Дооцінка 
нематеріальних 
активів

1
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка 
нематеріальних 
активів

11
0

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

1
2
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

1
3
0

0 0 0 0 0 (15321) 0 0
(153
21)

Розподіл прибутку:

Виплати власникам 
(дивіденди)

1
4
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу

1
5
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного капіталу

1
6
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
7
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до капіталу
1
8
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0



Погашення 
заборгованості з 
капіталу

1
9
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)
2
1
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

2
2
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплений акцій 
(часток)

2
3
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в 
капіталі

2
4
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій

2
5
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:

Списання 
невідшкодованих 
збитків

2
6
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно 
отримані активи

2
7
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
8
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в 
капіталі

2
9
0

0 0 0 0 0 -15321 0 0
-

1532
1

Залишок на кінець 
року

3
0
0

8460 0 0 0 7230 198519 0 0
2142
09

Примітки Д/н

Керівник Толпигiн Андрiй Вiкторович

Головний бухгалтер Непотачова Лариса Олексiївна



Примітки до річної звітності

1. Загальна інформація.
Публічне акціонерне товариство  "Пантелеймонівський вогнетривкий завод" (далі - ПАТ «ПВЗ», Підприємство) - акціонерне товариство, зареєстроване в Україні. 

Його материнською і кінцевою холдинговою компанією є «Група «Магнезит».
Юридична адреса ПАТ «ПВЗ» 84695, м. Горлівка, Донецької області, вул. Карла Маркса, 2.
Основна діяльність ПАТ «ПВЗ» описана в Примітці № 5 (інформація за сегментами).

2. Основні положення облікової політики 
2.1.Основа підготовки. 

Дана фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2012 р.,  є першою фінансовою звітністю,  підготовленої на підставі облікової політики за МСФЗ. За попередні
звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., ПАТ «ПВЗ» готовило фінансову звітність відповідно до національних положень бухгалтерського обліку
(П(С)БО).
Відповідно, ПАТ «ПВЗ» підготувало фінансову звітність, що ґрунтується на МСФО, які застосовуються відносно звітних періодів, що завершуються 31 грудня 2012 р. або
після цієї дати, разом  з порівняльною інформацією  станом на 31 грудня 2011р. При підготовці  даної фінансової звітності вступний звіт про фінансове становище був
підготовлений на 1 січня 2012 р., дату переходу на МСФЗ. 
Ця фінансова звітність підготовлена за принципом обліку за історичною вартістю, за винятком основних засобів, які оцінюються за переоціненою вартістю.
Основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, описані нижче.  
Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривен. Якщо не вказане інше, усі суми приведені з округленням до тисяч. 

2.2. Істотні бухгалтерські оцінки і судження при застосуванні облікової політики. 
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає, щоб керівництво застосовувало власний розсуд, оцінки і допущення, які впливають на застосування облікової
політики і вказану в звіті величину активів і зобов'язань, прибутків і витрат. Оцінки і пов'язані з ними допущення засновані на минулому досвіді і інших чинниках, які при
існуючих обставинах є обґрунтованими, результати яких формують основу професійних суджень про балансову вартість активів і зобов'язань, які не доступні з інших
джерел. 
Перерахунок іноземної валюти. Суми у фінансовій звітності оцінені і  представлені в національній валюті України, гривні,  яка є функціональною валютою і  валютою
представлення звітності. Операції в іноземній валюті враховуються за обмінним курсом Національного банку України (НБУ), встановленому на дату операції. Курсові
різниці, що виникають в результаті розрахунку по операціях в іноземній валюті, включаються в звіт про фінансові результати на підставі обмінного курсу, діючого на дату
здійснення операції. 
Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривни по офіційному курсу обміну, який встановлює НБУ на відповідну звітну дату. Прибуток і
збитки від курсових різниць, що виникають в результаті перерахунку активів і зобов'язань, показуються у складі курсових різниць в звіті про фінансові результати. 
На 31 грудня 2012 року, основні курси обміну, що використовувалися для перерахунку сум в іноземній валюті, становили:

Долар США                    7,993
Російський рубль         0,26364
Евро        10,53717

2.3 Довгострокові активи, призначені для продажу 
Довгострокові активи і групи активів, що вибувають, класифікуються як призначені для продажу, якщо їхня балансова вартість буде відшкодована в основному не в процесі
використання у виробничій діяльності, а при продажі. Дана умова вважається виконаною, якщо актив (чи група активів, що вибувають,) може бути проданий у своєму
поточному стані, і існує висока імовірність продажу. Керівництво повинне завершити продаж активу протягом одного року з моменту його класифікації як призначеного для



продажу. 
Довгострокові активи (і групи  активів, що вибувають), класифіковані як призначені для продажу, оцінюються по найменшій із двох величин: залишкової вартості на момент
рекласифікації і справедливої вартості за винятком витрат на продаж. 

2.4. Визнання виторгу 
Виторг визнається в розмірі  справедливої  вартості  винагороди, отриманої чи належної до одержання. Виторг зменшується на суму передбачуваних повернень товару
покупцями, знижок і інших аналогічних відрахувань. 

2.4.1. Продаж товарів 
Виторг від реалізації товарів визнається по факту доставки товару і переходу права власності; при цьому на момент визнання повинні виконуватися наступні умови:  

 передані покупцю істотні ризики і вигоди, зв'язані з володінням товаром; 

 Підприємство не зберігає за собою ні управлінських функцій у тім ступені, що звичайно асоціюється з володінням товарами, ні фактичного контролю над
проданими товарами; 

 сума виторгу може бути вірогідно визначена; 

 існує висока імовірність одержання економічних вигод, зв'язаних з угодою; 

 понесені чи очікувані витрати, зв'язані з угодою, можуть бути вірогідно визначені. 

2.4.2. Надання послуг 

Виторг по договорах надання послуг визнається виходячи зі ступеня завершеності. Ступінь завершеності надання послуг визначається в такий спосіб:

• сума виторгу може бути вірогідно визначена; 
• існує висока імовірність одержання економічних вигод, зв'язаних з угодою; 
• понесені чи очікувані витрати можуть бути вірогідно визначені.

2.4.3. Роялті 
Виторг від роялті визнається по методу нарахування виходячи з суті відповідної угоди (якщо існує висока імовірність одержання економічної вигоди і сума виторги може
бути вірогідно визначена). Фіксовані роялті визнаються рівномірно протягом терміну дії угоди. Роялті по угодах, виплати по яких залежать від обсягу виробництва, продажів
чи інших показників, відбиваються з урахуванням виконання відповідних умов.

2.4.4. Дивідендні і процентні доходи 
Дивідендні доходи визнаються в момент установлення права акціонера на одержання виплати (якщо існує висока імовірність одержання економічної вигоди і величина
доходів може бути вірогідно визначена). 
Процентні доходи по фінансових активах визнаються, якщо існує висока імовірність одержання економічної вигоди і величина доходів може бути вірогідно визначена.
Процентні доходи розраховуються виходячи з балансової вартості фінансового активу (без обліку відсотків) і ефективної процентної ставки, що розраховується так, щоб
забезпечити дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень протягом  очікуваного терміну до погашення фінансового активу до балансової вартості даного
активу на момент його визнання. 

2.5. Оренда 
Договори оренди, за умовами яких до орендаря переходять всі істотні ризики і вигоди, що випливають із права власності, класифікуються як фінансова оренда. Всі інші



договори оренди враховуються як операційна оренда. 

2.5.1. Підприємство як орендодавець.
Суми до одержання від орендарів по договорах фінансової оренди відбиваються в складі дебіторської заборгованості в розмірі чистих інвестицій в оренду.  Доход по
фінансовій оренді розподіляється по звітних періодах так, щоб забезпечити постійний рівень прибутковості по чистих інвестиціях в оренду. 
Доход від операційної оренди визнається рівномірно протягом  терміну оренди. Первісні прямі витрати, зв'язані з узгодженням умов договору операційної оренди і його
оформленням, включаються в балансову вартість переданого в оренду активу і відносяться на витрати рівномірно протягом  терміну оренди. 

2.5.2. Підприємство як орендар.
Активи, орендовані по договорах фінансової оренди, спочатку враховуються по найменшій із двох величин: справедливої вартості орендованого майна на початок терміну
оренди і дисконтованій вартості мінімальних орендних платежів. Відповідні зобов'язання перед орендодавцем відбиваються в звіті про фінансове положення як зобов'язання
по фінансовій оренді.
Сума орендної плати розподіляється між фінансовими витратами і зменшенням зобов'язань по оренді таким чином, щоб одержати постійну ставку відсотка на залишок
зобов'язання. Фінансові витрати відбиваються в прибутках і збитках, якщо вони безпосередньо не відносяться до кваліфікаційних активів. В останньому випадку вони
капіталізуються  відповідно до   облікової  політики  у  відношенні  витрат  по  позиках.  Орендна  плата,  обумовлена  майбутніми  подіями,  відноситься  на  витрати  в  міру
виникнення. 
Платежі по операційній оренді відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди, за винятком випадків, коли інший метод розподілу витрат точніше відповідає
тимчасовому розподілу економічних вигод від орендованих активів.  Орендна плата по договорах операційної оренди, обумовлена майбутніми подіями, відноситься на
витрати в міру виникнення. 

2.6. Витрати по позиках 
Витрати по позиках, безпосередньо зв'язані з придбанням, будівництвом чи створенням активів, для підготовки яких до запланованого чи використання продажу необхідно
значний час, включаються у вартість таких активів доти , поки вони не будуть готові до запланованого використання чи продажу. 
Доход, отриманий у результаті тимчасового інвестування отриманих позикових коштів до моменту їхньої витрати на придбання кваліфікаційних активів, віднімається з
витрат на залучення позикових коштів. 
Всі інші витрати по позиках відбиваються в прибутках і збитках у міру їхнього виникнення. 

2.7. Винагороди працівникам.
Підприємство платить на користь своїх працівників передбачені законодавством внески до Пенсійного фонду України. Внески розраховуються як відсоток від поточної
валової суми заробітної плати і відносяться на витрати у міру їх понесення. До складу витрат на оплату праці в звіті про фінансові результати включені винагороди, що
виплачуються на розсуд Підприємства, і інші пенсійні виплати. 

План зі встановленими виплатами. 
Підприємство бере участь в державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на
робочих місцях з шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами. Підприємство також надає на певних умовах одноразові виплати при виході на пенсію. Зобов'язання,
визнане в балансі у зв'язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами, є поточною вартістю певного зобов'язання на звітну дату мінус коригування на невизнаний
актуарний прибуток або збиток і вартість минулих послуг. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорічно незалежним актуарієм з використанням методу
прогнозованої  умовної  одиниці.  Поточна  сума  зобов'язання  по  пенсійному  плану  зі  встановленими  виплатами  визначається  шляхом  дисконтування  розрахункового
майбутнього  відтоку  грошових  коштів  із  застосуванням  процентних  ставок  по  високоліквідних  корпоративних  облігаціях,  деномінованим  в  тій  же  валюті,  в  якій
здійснюються виплати, а термін погашення яких приблизно відповідає терміну цього зобов'язання. Вартість минулих послуг працівників негайно відбивається в звіті про
фінансові  результати,  крім випадків,  коли  зміни пенсійного плану залежать  від продовження трудової  діяльності  працівників  протягом певного періоду часу (період,
протягом якого виплати стають гарантованими). В цьому випадку вартість минулих послуг працівників амортизується по методу рівномірного списання упродовж періоду,



коли виплати стають гарантованими.

2.8. Податок на прибуток 
Витрати по податку на прибуток являють собою суму поточного і відкладеного податку. 

Поточний податок 
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відбитого в звіті про
фінансове положення, через статі доходів чи витрат, що підлягають оподатковуванню чи відрахуванню для цілей оподатковування в інші роки, а також виключає взагалі не
підлягаючі оподатковуванню чи відрахуванню для цілей оподатковування статті. Зобов'язання по поточному податку на прибуток розраховуються з використанням ставок
оподатковування, затверджених законодавством на звітну дату. 

Відкладений податок 
Відкладений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань, відбитих у фінансовій звітності, і відповідними даними
податкового  обліку,  використовуваними  при  розрахунку  оподатковуваного  прибутку.  Відкладені  податкові  зобов'язання,  як  правило,  відбиваються  з  обліком  всіх
оподатковуваних тимчасових різниць. Відкладені податкові активи відбиваються з обліком усіх тимчасових різниць за умови високої імовірності наявності в майбутньому
оподатковуваного балансового прибутку для використання цих тимчасових різниць. 
Податкові активи і зобов'язання не відбиваються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці зв'язані з  гудвілом чи виникають унаслідок первісного визнання інших
активів і зобов'язань у рамках угод, що не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток. 
Балансова  вартість  відкладених  податкових  активів  переглядається  на  кінець  кожного  звітного  періоду  і  зменшується,  якщо  імовірність  наявності  в  майбутньому
оподатковуваного прибутку, достатнього для повного чи часткового використання цих активів, більш не є високою. 
Відкладені податкові активи і зобов'язання по податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподатковування (а також положень податкового законодавства),
що були затверджені чи практично затверджені законодавством на звітну дату і, як передбачається, будуть діяти в період реалізації податкового активу чи погашення
зобов'язання. Оцінка відкладених податкових зобов'язань і активів відбиває податкові наслідки намірів Підприємства (за станом на звітну дату) у відношенні способів
відшкодування чи погашення балансової вартості активів і зобов'язань.

Поточний і відкладений податок за рік 
Поточні і відкладені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, що прямо відносяться до складу іншого сукупного доходу чи
власного капіталу. У цьому випадку поточні і відкладені податки також визнаються в іншому сукупному доході чи прямо в капіталі відповідно.

2.9. Основні засоби. 
На момент первісного визнання в першій фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, основні засоби відображені за справедливою вартістю. Станом на 01/01/2012 року
справедлива вартість була визначена за підсумками оцінки, проведеної незалежними оцінювачами. 
Подальше оприбуткування на баланс основних засобів здійснювалося за первинною вартістю. Первинна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням
активів. Вартість активів, побудованих власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці і відповідну частину виробничих накладних витрат. 
Земля і будівлі, призначені для використання у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг, для управлінських потреб, відображаються в звіті про фінансове
положення  по  переоціненій  вартості,  що  представляє  собою  справедливу  вартість  на  момент  переоцінки  за  винятком  нарахованої  згодом  накопиченої  амортизації  і
накопичених збитків від знецінення. Переоцінка проводиться регулярно, для того, щоб балансова вартість істотно не відрізнялася від справедливої вартості на звітну дату.
Будь-яке збільшення вартості будівель і землі в результаті переоцінки включається в інший сукупний доход і накопичується в капіталі в тій мері, у якій воно перевищує
попереднє зниження вартості тих же активів, відбите раніше як збиток. Переоцінка в межах сум попереднього зниження відноситься на фінансовий результат. Зниження
балансової вартості будівель і землі в результаті переоцінки також відноситься на фінансовий результат у сумі його перевищення над залишком резерву по переоцінці,
створеного в результаті попередніх переоцінок даного активу.
Після переоцінки об'єкту основних засобів накопичена амортизація на дату переоцінки віднімається з валової балансової вартості активу, після чого чиста вартість активу



трансформується до його переоціненої вартості. 
Резерв переоцінки, відбитий у складі капіталу, відноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки реалізована, тобто коли актив
реалізується або списується або коли ПАТ «ПВЗ» продовжує його використовувати. У останньому випадку сума реалізованої переоцінки є різницею між амортизацією на
основі переоціненої балансової вартості активу і амортизацією на основі його первинної вартості. 
Устаткування та інші основні засоби відображаються по вартості придбання за винятком накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення.
Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які признаються окремо, капіталізується, а балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати
капіталізуються тільки в тих випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від використання основного засобу. Усі інші витрати признаються
в звіті про фінансові результати у складі витрат в тому періоді, в якому вони понесені. 
Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод.
Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і балансової вартості цих активів і признаються в звіті про фінансові результати. 

Амортизація основних засобів враховується в звіті про фінансові результати, використовуючи лінійний метод з тим, щоб зменшити первинну або переоцінену вартість
окремих активів до ліквідаційної вартості протягом терміну їх експлуатації, що залишився. Амортизація нараховується з місяца, наступного за місяцем введення активів в
експлуатацію. 
Ліквідаційна вартість основного засобу - це розрахункова сума, яку підприємство отримало б нині від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період
використання об'єкту основних засобів були такими, які очікуються у кінці терміну його експлуатації. Коли підприємство має намір використовувати основний засіб до кінця
періоду його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого основного засобу прирівнюється до нуля.

Очікувані залишкові терміни експлуатації наступні: 
Залишкові терміни експлуатації, років 
Будівлі і споруди 10 - 20 років 
Машини і виробниче устаткування 2 - 5 років 
Транспортні засоби 5 років
Інші основні засоби 4 - 12 років 

Очікувані терміни корисного використання, балансова вартість і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в
оцінках відбиваються в звітності без перегляду порівняльних показників. 
Активи, отримані по договорах фінансової оренди, амортизуються протягом очікуваного терміну корисного використання в тім же порядку, що й активи, що знаходяться у
власності ПАТ "ПВЗ". Однак при відсутності обґрунтованої впевненості в тім, що право власності перейде до орендаря наприкінці  терміну оренди, актив повинний бути
цілком самортизований протягом більш короткого з двох термінів: терміну оренди і терміну корисної служби.
Земля, що належить ПАТ «ПВЗ» на правах власності, не амортизується. 

ПАТ «ПВЗ» капіталізує витрати по позикових коштах, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, у складі вартості
цього активу. 
Вартість робіт по проектно-дослідницьких роботах (ПДР) і техніко-економічному обґрунтуванні (ТЕО) придбання або будівництва об'єктів основних засобів відноситься
або: 

• на витрати періоду - якщо на момент здійснення цього виду витрат у підприємства відсутня абсолютна упевненість в тому, що об'єкти основних засобів, по яких
проведені ПДР або підготовлене ТЕО, будуть придбані (оскільки у такому разі не виконується один з критеріїв визнання витрат активами - вірогідність отримання майбутніх
економічних вигод); 

• на вартість капітального будівництва або об'єктів основних засобів - якщо на момент здійснення цього виду витрат у підприємства є докази, що відповідні об'єкти
капітального будівництва будуть побудовані, або об'єкти основних засобів придбані (наприклад, укладений договір з постачальником основних засобів або затверджений
проект по будівництву основних засобів). 
Не допускається сторнування і капіталізація раніше визнаних витрат по проектно-дослідницьких роботах (ПДР) і техніко-економічному обґрунтуванні (ТЕО) у випадку



якщо підприємство згодом приймає рішення про придбання або будівництво об'єктів основних засобів і стверджує інвестиційний проект. 
Об'єкти незавершеного будівництва, що створюються для наступного використання у виробничих чи адміністративних цілях, враховуються по вартості  будівництва за
винятком будь-яких визнаних збитків від знецінення. Вартість будівництва включає вартість професійних послуг, а також, для кваліфікаційних активів, витрати по позиках,
що капіталізуються відповідно до  облікової політики ПАТ "ПВЗ". Такі об'єкти основних засобів відносяться у відповідні категорії основних засобів на момент завершення
будівництва чи готовності до цільового використання. Нарахування амортизації  за даними активам,  також як і по інших об'єктах нерухомості,  починається з моменту
готовності активів до запланованого використання.

2.10. Інвестиції в нерухомість 
Інвестиції в нерухомість являють собою об'єкти, використовувані для одержання орендної плати, чи збільшення капіталу в тім чи іншому випадку (у тому числі такі об'єкти,
що знаходяться на стадії будівництва). Об'єкти інвестиційної нерухомості спочатку враховуються по вартості придбання. Згодом вони оцінюються по справедливій вартості.
Зміни справедливої вартості інвестицій у нерухомість включаються в прибутки та збитки за період, у якому вони виникають. 
Об'єкт  інвестиційної  нерухомості  списується  з  балансу при  вибутті  чи  остаточному виводі  з  експлуатації,  коли  більш не  передбачається  одержання зв'язаних  з  ним
економічних вигод. Доход чи витрати від списання об'єкта (різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу) включається в прибутки та
збитки за період, у якому майно списується.

2.11. Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи, придбані окремо 

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих угод, враховуються по вартості придбання за винятком накопиченої амортизації і
накопиченого  збитку  від  знецінення.  Амортизація  нараховується  рівномірно  протягом   терміну  корисного  використання  нематеріальних  активів.  Очікувані  терміни
корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без
перегляду порівняльних показників. Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання, придбані в рамках окремих угод, враховуються по вартості придбання
за винятком накопиченого збитку від знецінення.

Нематеріальні активи, створені власними силами.
Витрати на науково дослідницькі роботи відносяться на витрати в тім періоді, у якому вони виникли. 
Витрати на проведені власними силами дослідно-конструкторські роботи капіталізуються як нематеріальні активи тільки при одночасній наявності наступних умов: 

" технологічна можливість завершення робіт зі створення нематеріального активу, придатного до використання чи продажу; 
" намір завершити роботи зі створення, використанню чи продажу нематеріального активу; 
" можливість використовувати чи продати нематеріальний актив; 
" висока імовірність надходження майбутніх економічних вигод від нематеріального активу; 
" наявність технічних, фінансових і інших ресурсів для завершення розробок, використання чи продажу нематеріального активу; 
" можливість надійно оцінити вартість нематеріального активу, що виникає в результаті проведення дослідно-конструкторських робіт. 

Нематеріальні активи, створені власними силами, приймаються до обліку в сумі витрат, здійснених після дати, коли нематеріальний актив уперше починає відповідати
зазначеним вище критеріям. При неможливості відображення нематеріального активу, створеного власними силами, витрати на розробку відносяться на витрати в періоді
виникнення. 
Після прийняття до обліку нематеріальні активи, створені власними силами, враховуються по фактичній собівартості за винятком накопиченої амортизації і накопиченого
збитку від знецінення аналогічно нематеріальним активам, придбаним у рамках окремих угод. 

Списання нематеріальних активів.
Нематеріальний актив списується при продажі чи коли від його використання чи вибуття не очікується надходження майбутніх економічних вигод. Доход чи збиток від
списання нематеріального активу, що представляє собою різницю між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в прибутки та збитки
в момент списання.



2.12. Зменшення корисності матеріальних і нематеріальних активів.
Підприємство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. У випадку виявлення
таких ознак розраховується вартість, що відшкодовується, відповідного активу з метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий мається). 
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення мінімум
щорічно чи частіше, якщо виявляються ознаки можливого знецінення.
Вартість, що відшкодовується, визначається як найбільше з двох значень: справедливої вартості активу за винятком витрат на реалізацію й експлуатаційної цінності. Якщо
вартість активу, що відшкодовується, виявляється нижче його балансової вартості, балансова вартість цього активу зменшується до вартості, що відшкодовується. Збитки від
знецінення  відразу  відбиваються  в  прибутках  і  збитках,  за  винятком  випадків,  коли  актив  підлягає  регулярній  переоцінці.  У  цьому  випадку збиток  від  знецінення
враховується як зменшення резерву по переоцінці.
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його вартості, що
відшкодовується, таким чином, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, що була б визначена, якби по цьому активі не був відбитий збиток від
знецінення в попередні роки. 
Відновлення збитку від знецінення відразу ж відбивається в прибутках і  збитках,  за винятком випадків,  коли актив підлягає регулярній переоцінці.  У цьому випадку
відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.

2.14 Товарно-матеріальні запаси.
Товарно-матеріальні  запаси  відбиваються  по  найменшій  із  двох  величин:  фактичної  вартості  придбання  і  чистої  ціни  можливої  реалізації.  Вартість  придбання  ТМЗ
визначається по методу середньозваженої вартост. Чиста ціна можливої реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів за винятком усіх передбачуваних витрат
на доробку і витрат на реалізацію. 

2.15 Формування резервів майбутніх витрат.
Резерви майбутніх витрат відбиваються в обліку, коли в Підприємства є зобов'язання (юридичні чи обумовлені нормами ділового обороту), що виникли в результаті минулих
подій, і існує висока імовірність того, що підприємство повинне буде погасити дані зобов'язання, а розмір таких зобов'язань може бути оцінений. 
Величина резерву майбутніх витрат, відбивана в обліку, являє собою найкращу оцінку суми, необхідної для погашення зобов'язань, визначену на звітну дату з урахуванням
ризиків і невизначеностей, характерних для даних зобов'язань. 
Якщо величина резерву майбутніх витрат розраховується на підставі передбачуваних грошових потоків по погашенню зобов'язань, то резерв майбутніх витрат визначається
як дисконтова на вартість таких грошових потоків (якщо вплив вартості грошей у часі є істотним). 
Якщо очікується, що виплати, необхідні для погашення зобов'язань, будуть частково чи цілком відшкодовані третьою стороною, відповідна дебіторська заборгованість
відбивається як актив за умови повної впевненості в тім, що відшкодування буде отримано і наявність можливості для надійної оцінки суми цієї дебіторської заборгованості.
Зобов'язання  по  збиткових  договорах  враховуються  в  складі  резерву  майбутніх  витрат  і  оцінюються  по  тим  же  принципам.  Договір  вважається  збитковим,  якщо
Підприємство прийняло на себе договірні зобов'язання, виконання яких зв'язано з неминучими збитками, тобто сума витрат по виконанню зобов'язань перевищує економічні
вигоди, що приблизно будуть отримані за договором .

2.16. Фінансові інструменти. 
ПАТ «ПВЗ» визнає фінансові активи і зобов'язання у своїй звітності тільки тоді, коли вона є учасником договору відносно купівлі (виникнення) таких інструментів. 
Дебіторська і кредиторська заборгованість признається по методу нарахувань, тобто результати угод і інших подій признаються при їх настанні і враховуються в тому
звітному періоді, в якому вони сталися. Торговельна дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) признається у момент передачі ризиків і вигод, пов'язаних з
володінням продукції (товарами), покупцеві. 
Первинне визнання фінансових інструментів.  Фінансові активи і  зобов'язання спочатку враховуються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції.
Справедливу  вартість  при  первинному  визнанні  якнайкраще  підтверджує  ціна  операції,  за  винятком  операцій  з  пов'язаними  сторонами,  які  проводяться  за  ціною,
встановленою контрактом. Прибуток або збиток при первинному визнанні враховується тільки тоді, коли є різниця між справедливою вартістю і ціною операції, яку можуть
підтвердити існуючі поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, для яких використовується тільки відкрита ринкова інформація. 



Наступна оцінка фінансових інструментів. Після первинного визнання фінансові зобов'язання, дебіторська заборгованість Компанії оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки, а фінансові активи - за вирахуванням збитків, що зазнали, від знецінення. Премії і дисконт, включаючи первинні
витрати на проведення операції, включаються в балансову вартість відповідного інструменту і амортизуються з використанням ефективної процентної ставки інструменту. 

2.17. Фінансові активи.
Знецінення  фінансових  активів.  За  наявності  об'єктивного  доказу  знецінення  фінансового  активу,  і  у  разі,  якщо  його  балансова  вартість  (розрахована  по  методу
амортизованої вартості) перевищує відшкодовувану вартість, вважається, що фінансовий актив знецінився. Відшкодовувана вартість фінансового активу дорівнює величині
майбутніх грошових потоків, дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка. Балансова вартість зменшується до величини відшкодовуваної вартості шляхом
створення резерву по  відповідних  статтях  фінансових  активів.  Сума  збитку від  знецінення фінансових активів  включається  у  відповідний рядок  звіту про фінансові
результати за звітний період. 

Припинення визнання фінансових активів. 
ПАТ «ПВЗ» припиняє визнання фінансових активів, тільки у випадку припинення договірних прав по них чи у випадку передачі фінансового активу і відповідних ризиків і
вигод іншому підприємству. Якщо підприємство не передає і зберігає за собою всі основні ризики і вигоди від володіння активом і продовжує контролювати переданий
актив, то воно продовжує відбивати свою частку в даному активі і зв'язані з ним можливі зобов'язання. 
Якщо підприємство зберігає за собою всі основні ризики і вигоди від володіння переданим фінансовим активом, вона продовжує враховувати даний фінансовий актив, а
отримані при передачі засобу відбиває у виді забезпеченої позики.
При списанні фінансового активу цілком різниця між балансовою вартістю активу і сумою отриманого і належного до одержання винагороди, а також сукупний прибуток
(збиток), що був накопичений в іншому сукупному доході, відбиваються в звіті про прибутки і збитки.

Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість. 
Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість при первісному визнанні враховуються за справедливою вартістю, а надалі оцінюється
за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на знецінення. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості
створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідоцтво того, що підприємство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до первинних або переглянутих
умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній діяльності знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі боржника, вірогідність його банкрутства або
фінансової реорганізації, а також несплата або прострочення платежу. Сума резерву є різницею між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю майбутніх грошових
потоків, дисконтованих по первинній ефективній процентній ставці. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку признається в
звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Коли дебіторська заборгованість по основній діяльності стає неповоротною, вона списується за рахунок
резерву під дебіторську заборгованість по основній діяльності. Повернення раніше списаних сум кредитується за рахунок загальних витрат в звіті про фінансові результати. 
Передоплати враховуються за первинною вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. Передоплата відноситься в категорію довгострокової передоплати, якщо товари
або послуги,  за  які  була вироблена передоплата,  будуть  отримані  більш ніж через  рік,  або  якщо передоплата  відноситься  до активу,  який  при первинному визнанні
відноситься в категорію необоротних активів. Передоплати за активи, що придбавалися, переносяться на балансову вартість активу, коли підприємство отримало контроль
над цим активом і  існує вірогідність того,  що підприємство отримає економічні  вигоди від його використання.  Інші передоплати відбиваються в звіті  про фінансові
результати, коли отримані товари або послуги, за які були вироблені передоплати. Якщо є свідоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься передоплата,
не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення признається в звіті про фінансові результати. 

2.18 Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу.
Боргові і фінансові інструменти власного капіталу, випущені підприємством, класифікуються як фінансові зобов'язання чи капітал виходячи із суті відповідного договору, а
також визначень фінансового зобов'язання і інструмента власного капіталу. 
Інструмент власного капіталу - це будь-який договір, що підтверджує право на частку активів підприємства після відрахування всіх його зобов'язань. Інструменти ВК,
випущені підприємством, відбиваються в розмірі надходжень по них за винятком прямих витрат на випуск. 
Викуп власних інструментів власного капіталу ПАТ "ПВЗ" віднімається безпосередньо з капіталу. Доходи і витрати, що виникають у результаті покупки, продажу, випуску



чи анулювання власних інструментів власного капіталу, не відбиваються в звіті про прибутки і збитки. 
Дивіденди признаються як зобов'язання і віднімаються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається
в примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати або запропоновані або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності
до випуску. Якщо зобов'язання по виплаті дивідендів погашається більш ніж через один рік після звітної дати, воно включається до складу довгострокових зобов'язань і
оцінюється за приведеною вартістю майбутніх грошових потоків, які буде потрібно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що
відбиває поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі і риски, властиві зобов'язанню. Ефект первинного дисконтування дивідендів і подальша зміна дисконту враховуються
безпосередньо в капіталі. 

Фінансові зобов'язання класифікуються або як фінансові зобов'язання, оцінювані по справедливій вартості через прибутки та збитки, або як інші фінансові зобов'язання. 
До складу фінансових зобов'язань, оцінюваних по справедливій вартості  через прибутки та збитки входять фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі.  Фінансове
зобов'язання  класифікується  як  "призначене  для  торгівлі",  якщо  воно  здобувається  з  основною  метою  зворотного  викупу  в  найближчому  майбутньому.  Фінансові
зобов'язання, оцінювані по справедливій вартості через прибутки та збитки, відбиваються по справедливій вартості з віднесенням переоцінки на рахунок прибутків і збитків.
Чистий прибуток (збиток), визнаний в звіті про прибутки і збитки, включає відсотки, сплачені по фінансовому зобов'язанню, і відбиваються по рядку "інші прибутки та
збитки" звіту про сукупний доход/звіту про прибутки і збитки. 
Інші фінансові зобов'язання (у тому числі позики і торгову й іншу кредиторську заборгованість) враховуються по амортизованій вартості з використанням методу ефективної
процентної ставки.
Метод ефективної процентної ставки використовується для розрахунку амортизованої вартості фінансового зобов'язання і розподілу процентних витрат на відповідний
період. Ефективна процентна ставка - це ставка дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень (включаючи всі отримані чи зроблені платежі по борговому
інструменті,  що є невід'ємною частиною ефективної  ставки відсотка,  витрати по оформленню угоди та інші премії  чи дисконти) на очікуваний термін до погашення
фінансового зобов'язання чи (якщо застосовне) на більш короткий термін до балансової вартості на момент його прийняття до обліку. 

Списання фінансових зобов'язань 
Підприємство списує фінансові зобов'язання тільки у випадку їхнього погашення, анулювання чи закінченню терміну вимоги по них. Різниця між балансовою вартістю
списаного фінансового зобов'язання і сплаченим чи належної до сплати винагородою визнається в прибутку чи збитку.

2.19. Умовні активи і зобов'язання. 
Умовний актив не признається у фінансовій звітності. Інформація про нього розкривається в тих випадках, коли існує вірогідність отримання економічних вигод від його
використання. 
Умовні зобов'язання не признаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує вірогідність відтоку ресурсів, для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, і їх суму
можна розрахувати з  достатньою мірою точності.  Інформація про умовні  зобов'язання розкривається у  фінансовій звітності,  крім випадків,  коли  вірогідність  відтоку
ресурсів, які передбачають економічні вигоди, є незначною. 

2.20. Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами 
Для цілей цієї фінансової звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або чинити значний вплив на операційні і фінансові рішення
іншої сторони, або сторони, що знаходяться під загальним контролем. При аналізі кожного випадку стосунків, які можуть бути стосунками між пов'язаними сторонами,
увага приділяється суті цих стосунків, а не тільки їх юридичній формі. 

3. Істотні бухгалтерські оцінки і судження при застосуванні облікової політики 
ПАТ «ПВЗ» робить оцінки і припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, показаних в звітності, протягом наступного фінансового року. Оцінки і судження
постійно  аналізуються  і  ґрунтуються  на  досвіді  керівництва  і  інших  чинниках,  включаючи  очікування  майбутніх  подій,  яке  при  існуючих  обставинах  вважається
обґрунтованим. Окрім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження при застосуванні принципів облікової політики. Судження, які найбільше впливають
на суми, визнані у фінансовій звітності, і оцінки, які можуть привести до значних коригувань балансової вартості активів і зобов'язань протягом наступного фінансового



року, включають: 

Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості. Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості
по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні чинники:
аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості по термінах, їх зіставлення зі встановленими термінами кредитування клієнтів,
фінансове положення клієнтів і погашення ними заборгованості у минулому. Якби фактично повернені суми були меншими, ніж за оцінками керівництва, підприємству
довелося б враховувати додаткові витрати на знецінення. 
Пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам. Керівництво оцінює пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам з використанням методу прогнозованої
умовної одиниці на підставі актуарних припущень, що є усією наявною у керівництва інформацією про змінні величини, які визначають остаточну вартість пенсій до
виплати і інших винагород працівникам. Оскільки планом управляє держава, підприємство може не мати повного доступу до інформації, і, як наслідок, значний вплив на
пенсійне зобов'язання можуть мати допущення про те, коли і чи скористається співробітник раннім виходом на пенсію, чи необхідно буде підприємству фінансувати пенсійні
виплати  колишньому співробітникові,  залежно від того,  чи продовжував він  працювати  в шкідливих умовах,  вірогідності  переходу співробітників  від зайнятості,  що
припускає фінансування пенсійних виплат державою, до зайнятості, що припускає фінансування пенсійних виплат підприємством. Поточна вартість зобов'язань за планом зі
встановленими  виплатами  залежать  від  ряду  чинників,  які  визначаються  на  підставі  актуарних  розрахунків  з  використанням  ряду  допущень.  Основні  допущення,
використовувані при визначенні чистих витрат (прибутків) по пенсійному забезпеченню, включають ставку дисконтування. Будь-які зміни в цих допущеннях вплинуть на
поточну вартість зобов'язань. 
Підприємство  визначає  відповідну  ставку  дисконтування  у  кінці  кожного  року.  Ця  процентна  ставка  повинна  використовуватися  для  визначення  поточної  вартості
очікуваних майбутніх грошових потоків,  необхідних для погашення пенсійних зобов'язань. При визначенні  відповідної  ставки дисконтування враховуються процентні
ставки по корпоративних і державних облігаціях з високою кредитною якістю у валюті, в якій будуть зроблені ці виплати, і термін погашення яких приблизно відповідає
терміну погашення цього зобов'язання. Інші ключові допущення для пенсійних зобов'язань частково ґрунтуються на поточних ринкових умовах. 

Податкове законодавство. Податкове, валютне і митне законодавство України продовжує змінюватися. Суперечливі положення трактуються по-різному. Керівництво вважає,
що його тлумачення є доречним і обґрунтованим, але ніхто не може гарантувати, що податкові органи його не оспорять. 

Операції з пов'язаними сторонами. В ході звичайної діяльності підприємство проводить операції з пов'язаними сторонами. При визначенні того, чи проводилися операції за
ринковими або неринковими цінами, використовуються професійні судження, якщо для таких операцій немає активного ринку. Фінансові інструменти спочатку признаються
за справедливою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облікова політика ПАТ «ПВЗ» передбачає віддзеркалення прибутку і збитків від операцій
з пов'язаними сторонами в звіті про фінансові результати. Основою для таких суджень є ціни для подібних операцій між незв'язаними сторонами і аналіз ефективної
процентної ставки. 

Визнання відстрочених активів по податку на прибуток. Визнані відстрочені податкові активи - це податки на прибуток, які будуть відшкодовані через зниження прибутку
оподаткування в майбутньому. Вони показані в балансі. Відстрочені податкові активи признаються в тій мірі, відносно якої існує висока міра вірогідності, що відповідну
податкову пільгу вдасться реалізувати. 

Залишкові терміни корисного використання основних засобів. Керівництво підприємства визначає очікувані терміни корисного використання і відповідні ставки амортизації.
Ця оцінка базується на технічних вимогах. Керівництво збільшить ставку амортизації у випадках, якщо терміни корисного використання менше ніж раніше оцінені терміни. 

Знецінення основних засобів. Підприємство зобов'язане проводити аналіз одиниці, що генерує грошові кошти, на предмет знецінення. Одним з основних чинників при
визначенні одиниці, що генерує грошові кошти, являється можливість оцінки окремих грошових потоків для такої одиниці. 

4. Доходи
Аналіз доходів від триваючої діяльності за 2012 рік, що закінчився 31 грудня, представлений у такий спосіб:



Доходи від реалізації вогнетривких виробів 148419 
Доходи від реалізації вогнетривких мас, мертелів та суміші 826
Доходи від іншої реалізації 3
Разом 149248

Географічна інформація
Підприємство веде діяльність в одній країні - Україні.

5. Інформація із сегментів

Продукти й послуги звітних сегментів
Інформація, надавана головній посадовій особі, відповідальному за прийняття рішень по операційній діяльності, для цілей розподілу ресурсів й оцінки результатів по 
сегментах, стосується видів проданих товарів. ПАТ «ПВЗ»  провадить свою діяльність лише в Україні, яка є єдиним місцем розташування активів підприємства. 
Таким чином, звітні сегменти згідно МСФЗ  8 представлені в такий спосіб:

- прямі продажі вогнетривких виробів - 149248

Доход і результати по сегментах
Аналіз доходу й результатів від триваючої діяльності по звітному сегменту представлений у такий спосіб

Доходи по сегменту Прибуток по сегменту
31/12/2012 31/12/2012

Доходи від реалізації вогнетривких виробів 148419 5966
Доходи від реалізації вогнетривких виробів мас, 
мертелів та суміші 

826 55

Доходи від іншої реалізації 3 3
Разом по триваючій діяльності 149248 6024

Принципи облікової політики звітних сегментів не відрізняються від принципів облікової політики Підприємства, описаних у Примітці 2. Прибуток сегмента являє собою
прибуток, зароблений у сегменті без розподілу адміністративних витраті, інвестиційного доходу, інших прибутків і збитків, фінансових витрат і витрати по податку на
прибуток. 

Активи й зобов'язання по сегментах
Активи по сегментах 01/01/2012 31/12/2012
Активи сегменту 252106 276542
Нерозподілені активи 888 939
Усього активи по сегментах 252994 277481
Зобов'язання по сегментах
Зобов’язання сегменту 6003 43982
Нерозподілені зобов’язання 0 6
Разом зобов'язання по сегментах 6003 43988

6. Собівартість реалізованою продукції
Собівартість реалізованою продукції за 2012 рік, що закінчився 31 грудня, включала:



31/12/2012 31/12/2012
вогнетривкі виробі вогнетривкі маси, мертелі та 

суміши
Сировина 94466 441
Матеріали 2018 14
Спеціальний одяг та спеціальна оснастка 762 13
Електрична енергія, газ 18403 135
Ремонти та експлуатаційні витрати 1604 26
Заробітна плата та пов’язані витрати 19685 106
Амортизація 5296 35
Інше 219 1
Разом по собівартості реалізованою продукції 142453 771

7. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати за 2012 рік, що закінчився 31 грудня, включали:

31/12/2012
Інформаційно-консультаційни послуги 330
Матеріали, ГСМ 418
Послуги зв’язку 147
Транспортні послуги 256
Податки, крім податку на прибуток 350
Електрична енергія, опалення 781
Утримання службового автотранспорту 106
Заробітна плата та пов’язані витрати 13839
Амортизація 850
Професійни послуги 402
Інше 1925
Разом по адміністративним витратам 19404

8. Витрати на збут
Витрати на збут за 2012 рік, що закінчився 31 грудня, включали:

31/12/2012
Митні послуги 65
Тара, пакування 258
Матеріали 37
Транспортні послуги 544
Витрати по навантажуванню 871
Заробітна плата та пов’язані витрати 768
Амортизація 59
Інше 62
Разом по витратам на збут 2664



9. Інші операційні доходи та витрати
Інші операційні доходи та витрати за 2012 рік, що закінчився 31 грудня, включали:

31/12/2012
Доходи від реалізації кафе 423
Доходи від оренди 98
Доходи від реалізації ТМЦ 3026
Доходи від реалізації послуг 159
Доход від реалізації валюти 82
Доход від операційної курсової різниці 4736
Отримані штрафи 29
Відшкодування раніш списаних активів 200
Списання кредиторської заборгованості 18
Інше 2
Всього Інші операційні доходи: 8773

Витрати від реалізації кафе 268
Витрати по оренді 5
Витрати від реалізації ТМЦ 2491
Витрати від реалізації валюти 175
Витрати від операційної курсової різниці 4712
Витрати по штрафам 683
Витрати на резерв  безнад. заборгованості 166
Нестача (порча) запасів 87
Витрати на утримання Палацу культури 744
Витрати на утримання фельдшерського пункту 302
Інше 2895
Всього Інші операційні витрати: 12528

10. Інші фінансові доходи та витрати
Інші фінансові доходи та витрати за 2012 рік, що закінчився 31 грудня, включали:

31/12/2012
Процентні доходи 4144
Всього фінансові доходи 4144
Фінансові витрати 0

11. Інші доходи та витрати
Інші доходи та витрати за 2012 рік, що закінчився 31 грудня, включали:

31/12/2012
Доходи від ліквідації основних засобів 1252



Інші 2
Всього інші доходи 1254
Витрати по ліквідації основних засобів 751
Всього інші витрати 751
Інших прибутків і збитків відносно позик і дебіторської заборгованості, а також фінансових активів, утримуваних до погашення, а також збитків від знецінення, 
визнаних/відновлених у відношенні торговельної дебіторської заборгованості, не визнавалося.

12. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток за 2012 рік, що закінчився 31 грудня, включали:

31/12/2012
Поточний податок на прибуток
Витрати по поточному податку на прибуток 

0

Відстрочений податок
Витрати по відстроченому податку на прибуток, 
визнаний цього року

169

Разом витрати по податку на прибуток, визнаний 
цього року по триваючій діяльності

169

Відкладені податки

01/01/2012 31/12/2012
Відстрочені податкові активи разом 14607 14439
Аванси 10 0
Основні засоби 12036 11304
Нематеріальні активи 19 23
Забезпечення 2794 3086
Курсова різниця 112 0
Резерв заборгованості 13 35
Собівартість реалізованої продукції (377) (9)



12.  Основні засоби
Основні засоби станом на 31 грудня включали:

01/01/2012 31/12/2012
Основні засоби, залишкова вартість 26304 25054
Незавершене будівництво та обладнання до встановлення 458 5812
Аванси по капітальним інвестиціям 321 625
Разом 27083 31491

Зміни в основних засобах включали:
Будівлі і
споруди

Машини та
інше

виробниче
обладнання

Транспортні
засоби

Інші основні
засоби

Незавершене
будівництво,

авансові
платежі

Всього

Вартість придбання або переоцінена вартість
Залишок на 1 січня 2012

року
9120 10926 5527 731 779 27083

Надходження 516 3186 1155 214 5658 10729
Вибуття (524) (40) (4) (568)
Рекласифікація в 
категорію призначених 
для продажу

(6) (6)

Залишок на 31 грудня 
2012 р.

9636 13582 6642 941 6437 37238

Нарахована амортизація й знецінення
Залишок на 1 січня 2012

року
0 0 0 0 0 0

Вибуття (323) (18) (1) (342)
Амортизаційні витрати 1124 3155 1642 168 6089
Залишок на 31 грудня 
2012 р.

1124 2832 1624 167 0 5747

Залишкова вартість на 
31/12/2012

8512 10750 5018 774 6437 31491

Підприємство притягнуло незалежних оцінювачів для оцінки справедливої вартості основних засобів за станом на 31 грудня 2011 року. 

13. Нематеріальні активи



Балансова вартість: 01/01/2012 31/12/2012
Програмне забезпечення 85 87

Вартість придбання Програмне 
забезпеченн
я 

Разом

Залишок на 1 січня 2012 року 85 85

Надходження 2 2
Залишок на 31 грудня 2012 року 87 87
Нарахована амортизація й знецінення
Залишок на 1 січня 2012 року 0 0
Витрати на амортизацію 78 78
Залишок на 31 грудня 2012 р. 78 78
Залишкова вартість на 31/12/2012 9 9

14. Запаси 

Запаси станом на 31 грудня включали:
На01/01/2012р. На31/01/2012р.

Сировина і матеріали 77450 85637
Паливо 112 144
Тара і тарні матеріали 465 588
Будівельні матеріали 211 63
Запасні частини 2053 2234
Малоцінні та швидкозношувані предмети 216 362
Незавершене виробництво 1326 4098
Готова продукція 57554 26826
Товари 68 234
Разом 139455 120186
У тому числі резерв під знецінення запасів 162 162

15. Торгова та інша дебіторська заборгованість
Торгова та інша дебіторська заборгованість станом на 31 грудня включала:

01/01/201
2

31/12/2012

Торговельна дебіторська заборгованість 13327 41461



Резерв сумнівної заборгованості (51) (35)
Інша 998 1082

У торговельну дебіторську заборгованість на звітну дату включена прострочена заборгованість, по якій Підприємство не нарахувало резерв по сумнівній заборгованості,
оскільки значної зміни рівня кредитоспроможності дебіторів не відбулося й керівництво вважає що дебітори відшкодують суми заборгованості.
Нижче представлений аналіз простроченої, але не знеціненої торговельної дебіторської заборгованості по строках виникнення

01/01/201
2

31/12/2012

Менш 30 днів 13311 16328
30-60 днів 623 3467
60-90 днів 347 10727
Більше 90 днів 44 12021
Разом 14325 42543

Зміни резерву по сумнівних боргах:

01/01/201
2

31/12/2012

Залишок на початок року
Списання безнадійних боргів 

51
16

35

Залишок на кінець року 35

При визначенні можливості стягнення дебіторської заборгованості Підприємство розглядає всі зміни кредитоспроможності боржника з дати виникнення заборгованості до
звітної дати. 

16. Передоплати та інші оборотні активі
Передоплати та інші оборотні активі станом на 31 грудня включали: 

01/01/201
2

31/12/2012

Передоплати за  запаси та послуги 1284 3384
Передоплати за податками 3754 16784
Інші  оборотні активи 0 16
З передоплати за запаси та послуги станом на 01.01.2012 р. аванси в сумі 556 тис. грн. були повернуті грошовими коштами на протязі 2012 р.

17.Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти та їх еквіваленти у балансі та звіті про рух грошових коштів включають кошти в касі й на банківських рахунках. Залишки коштів представлені в такий спосіб:

01/01/201 31/12/2012



2
Кошти в касі 3 5
Кошти в банках 52449 49659

18. Випущений капітал
Станом на 31 грудня 2012 р. зареєстрований, випущений і сплачений акціонерний капітал підприємства складається з 846038 простих акцій номінальною вартістю 10 грн. 
кожна. Статутний капітал становить 8460 тис. грн., на протязі 2012 р. не змінювався. Власники простих акцій мають право на отримання оголошених дивідендів, якщо 
тільки не існує обмежень щодо виплати дивідендів.

У відповідності до українського законодавства на підприємстві існує резервний капітал у сумі 7230 тис. грн..    
Станом на 31.12.2012 року накопичені нерозподілені прибутки складали 198519 тис. грн. (31.12.2011: 213840).

Дана фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2012 р.,  є першою фінансовою звітністю,  підготовленої на підставі облікової політики за МСФЗ. За попередні
звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., ПАТ «ПВЗ» готовило фінансову звітність відповідно до національних положень бухгалтерського обліку
(П(С)БО).
Відповідно, ПАТ «ПВЗ» підготувало фінансову звітність, що ґрунтується на МСФО, які застосовуються відносно звітних періодів, що завершуються 31 грудня 2012 р. або
після цієї дати, разом  з порівняльною інформацією  станом на 31 грудня 2011р. При підготовці  даної фінансової звітності вступний звіт про фінансове становище був
підготовлений на 1 січня 2012 р., дату переходу на МСФЗ. У даній примітці пояснюються основні коректування, виконані ПАТ «ПВЗ» при перерахуванні звіту про фінансове
становище, складеного на 1 січня  та 31 грудня 2012 р. згідно П(С)БО.
МСФО (IFRS)  1  «Перше  застосування  Міжнародних  стандартів  фінансової  звітності»  звільняє  компанії, що вперше  застосовують  МСФО,  від  ретроспективного
застосування деяких МСФО. ПАТ «ПВЗ»  застосувала наступні виключення: об'єкти основних коштів і нематеріальних активів були оцінені на дату переходу на МСФО по
їхній справедливій вартості. 
Звірення капіталу на 01/01/2012р.

Ряд. Залишок за Ефект переходу на МСФЗ Залишок за
П(С)БО № та сума МСФЗ

  АКТИВ  
1.  Необоротні активи
Нематеріальні активи
залишкова вартість 010 177 -92 85
первісна вартість 011 372 1А-В -287 85
накопичена амортизація 012 195 2А-В -195 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 485 1А-В -485 0
Основні засоби 0
залишкова вартість 030 102 687 -75 604 27 083
первісна вартість 031 749 251 2В, 3А-Г, 5В -722 168 27 083
знос 032 646 564 3А-Г -646 564 0
Відстрочені податкові активи 060 10Б 14 607 14 607
Інші необоротні активи 070 28 11 -28 0
Усього за розділом I 080 103 377 -61 602 41 775

0
II. Оборотні активи 0
Виробничі запаси 100 71 384 4А-В, 5Д 9 123 80 507
Незавершене виробництво 120 1 326 0 1 326
Готова продукція 130 61 580 4Б -4 026 57 554



Товари 140 68 0 68
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0
чиста реалізаційна вартість 160 13 276 0 13 276
первісна вартість 161 13 327 0 13 327
резерв сумнівних боргів 162 51 0 51
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 0
з бюджетом 170 3 754 0 3 754
за виданими авансами 180 7 065 5А-Ж -5 781 1 284
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 693 5А-Б, 6Г, 7 305 998
Грошові кошти та їх еквіваленти: 0
в національній валюті 230 23 734 0 23 734
у т.ч. в касі 231 3 0 3
в іноземній валюті 240 28 718 0 28 718
Інші оборотні активи 250 280 6А,Б,Г -280 0
Усього за розділом II 260 211 878 -659 211 219
III. Витрати майбутніх періодів 270 49 7 -49 0
Баланс 280 315 304 -62 310 252 994
ПАСИВ 0
I . Власний капітал 0
Статутний капітал 300 8 460 0 8 460
Інший додатковий капітал 330 70 903 8 -70 903 0
Резервний капітал 340 7 230 0 7 230
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 220 119 -6 279 213 840
Усього за розділом I 380 306 712 -77 182 229 530
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 0
Забезпечення виплат персоналу 400 9А 1 198 1 198
Інші забезпечення 410 9Б 16 263 16 263
Усього за розділом II 430 0 17 461 17 461
III. Довгострокові зобов'язання 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 2 443 10А -2 443 0
Усього за розділом III 480 2 443 -2 443 0
IV. Поточні зобов'язання 0
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 530 1 256 0 1 256
Поточні зобов'язання за розрахунками: 0
з одержаних авансів 540 622 6А -30 592
з бюджетом 550 452 0 452
зі страхування 570 961 0 961
з оплати праці 580 2 150 0 2 150
з учасниками 590 474 0 474
із внутрішніх розрахунків 600 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 234 5Г,Е,Ж, 6В -116 118
Усього за розділом IV 620 6 149 -146 6 003
Баланс 640 315 304 -62 310 252 994



Звірення капіталу на 31/12/2012р.
Ряд. Залишок за Ефект переходу на МСФЗ Залишок за

П(С)БО № та сума МСФЗ
  АКТИВ  
1.  Необоротні активи
Нематеріальні активи
залишкова вартість 010 127 -118 9
первісна вартість 011 374 -287 87
накопичена амортизація 012 247 Г -169 78
Незавершені капітальні інвестиції 020 5 839 2В -5 839 0
Основні засоби 0
залишкова вартість 030 101 779 -70 288 31 491
первісна вартість 031 751 390 3А,Ж,Е, 5В -714 152 37 238
знос 032 649 611 3А, Ж,Е -643 864 5 747
Відстрочені податкові активи 060 10Б 14 439 14 439
Інші необоротні активи 070 28 11 -28 0
Усього за розділом I 080 107 773 -61 834 45 939
II. Оборотні активи 0
Виробничі запаси 100 89 094 4А, 5Д -66 89 028
Незавершене виробництво 120 4 098 0 4 098
Готова продукція 130 26 826 0 26 826
Товари 140 234 0 234
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0
чиста реалізаційна вартість 160 40 426 0 40 426
первісна вартість 161 40 461 0 40 461
резерв сумнівних боргів 162 35 0 35
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 0
з бюджетом 170 16 784 0 16 784
за виданими авансами 180 4 262 5А-Ж -878 3 384
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 035 5А,Б,6Г,7 47 1 082
Грошові кошти та їх еквіваленти: 0
в національній валюті 230 6 438 0 6 438
у т.ч. в касі 231 5 0 5
в іноземній валюті 240 43 226 0 43 226
Інші оборотні активи 250 227 6А,Б,Г -211 16
Усього за розділом I I 260 232 650 -1 108 231 542
III. Витрати майбутніх періодів 270 36 7 -36 0
Баланс 280 340 459 -62 978 277 481
ПАСИВ
I . Власний капітал
Статутний капітал 300 8 460 0 8 460
Інший додатковий капітал 330 70 603 8 -70 603 0



Резервний капітал 340 7 230 0 7 230
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 350 207 697 -9 178 198 519
Усього за розділом I 380 293 990 -79 781 214 209
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 216 9А 1 198 1 414
Інші забезпечення 410 1 628 9Б 16 242 17 870
Усього за розділом I I 430 1 844 17 440 19 284
III. Довгострокові зобов'язання 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 327 10А -327 0
Інші додаткові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом I I I 480 327 -327 0
IV. Поточні зобов'язання 0
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги 530 40 485 0 40 485
Поточні зобов'язання за розрахунками: 0
з одержаних авансів 540 639 6А -87 552
з бюджетом 550 293 0 293
зі страхування 570 670 0 670
з оплати праці 580 1 470 0 1 470
з учасниками 590 457 0 457
Інші поточні зобов'язання 610 284 5Г,Е,Ж -223 61
Усього за розділом IV 620 44 298 -310 43 988
Баланс 640 340 459 -62 978 277 481

Коригування

1. Трансформація статті "Нематеріальні активи"
1А Припинення визнання в складі активів об'єктів,  що не підлягають подальшої експлуатації
1Б Списується на збитки вартість об'єктів, що не відповідають критеріям  визнання нематеріальними активами (ПО Mіcrosoft)
1В Уцінка нематеріальних активів
1Г Донарахування амортизації
2. Трансформація статті "Незавершені капітальні інвестиції"
2А Припинення визнання в складі активів об'єктів, непридатних до подальшої експлуатації
2Б Уцінка
2У Перекласифікація: включення до складу статті "Основні засоби"
3. Трансформація статті "Основні засоби"
3А Припинення визнання в складі активів об'єктів соціальної сфери
3Б Припинення визнання в складі активів об'єктів непридатних до подальшої експлуатації
3В Невизнання в складі необоротних активів малоцінних й інших необоротних активів у зв'язку із установленням рівня суттєвості
3Г Уцінка
3Д Донарахування зносу  у зв'язку з переоцінкою



3Е Коректування списання у зв'язку з переоцінкою основних засобів 
3Ж Коректування руху у зв'язку з невизнанням малоцінних НА
4. Трансформація статті "Запаси"
4А Припинення визнання в складі активів запасів непридатних до подальшого використання
4Б Перекласифікація: перенесення зі складу готової продукції до складу виробничих запасів
4В Нарахування резерву на знецінювання на запаси, не використовувані понад 2-х років
5. Трансформація статті "Дебіторська заборгованість по авансах наданим"
5А Виправлення помилки: відбиття в складі статті сум авансових платежів, відбитих раніше як інша дебіторська заборгованість
5Б Перекласифікація: відбиття сум невикористаного податкового кредиту по авансах виданим у складі іншої дебіторської заборгованості
5В Перекласифікація: відбиття сум авансів, пов'язаних з капітальними інвестиціями, у складі статті "Основні кошти"
5Г Виключення ПДВ, пов'язаного з авансовими платежами за капітальні інвестиції
5Д Перекласифікація: відбиття сум авансів, пов'язаних із придбанням ТМЦ, у складі статті "Виробничі запаси"
5Е Виключення ПДВ, пов'язаного з авансовими платежами за ТМЦ
5Ж Виключення ПДВ, пов'язаного з авансовими платежами за послуги
6. Трансформація статей "Інші оборотні активи", "Інші поточні зобов'язання" у частині сум податкового зобов'язання й податкового кредиту
6А Виключення зі складу активів сум податкового зобов'язання, пов'язаних з авансами отриманими
6Б, 6В Списання на збитки сум ПДВ по відсутніх податкових накладних
6Г Перекласифікація: податковий кредит по несвоєчасно відбитим у складі податкових розрахунків накладним визнається в складі іншої дебіторської заборгованості
7 Перекласифікація:  передоплата періодичних видань відображається в складі іншої дебіторської заборгованості
8 Списання торби іншого додаткового капіталу на нерозподілений прибуток
9. Нарахування резервів
9А На оплату невикористаних відпусток
9Б На додаткове пенсійне забезпечення
10 Нарахування Відстрочених податкових зобов'язань
10А Сторнування ОНО нарахованих відповідно із ПСБО
10Б Нарахування ОНА-ОНО по трансформованому балансу
11 Списання на збитки інших необоротних активів в зв’язку із невизнанням.

Загальний сукупний дохід за звітний період, що закінчується 31 грудня 2012 року, може бути узгоджений відповідно з попереднім П(С)БО:
Ряд. Залишок за Ефект переходу Залишок за

П(С)БО на МСФЗ. МСФЗ

Доход (виручка) від реалізації 010 168 383  168 383
Податок на додану вартість 015 19 135  19 135
Чистий доход (виручка) від реалізації 035 149 248 0 149 248
Собівартість реалізації 040 142 958 266 143 224
Валовий:     
прибуток 050 6 290 -266 6 024
Інші операційні доходи 060 8 773  8 773
Адміністративні витрати 070 19 147 257 19 404
Витрати на збут 080 2 680 -16 2 664



Інші операційні витрати 090 12 608 -80 12 528
Збиток від операційної діяльності 105 19 372 427 19 799
Інші фінансові доходи 120 4 144  4 144
Інші доходи 130 1 254 0 1 254
Інші витрати 160 863 -112 751
Збиток від звичайної діяльності 
до оподаткування: 175 14 837 315 15 152
Податок на прибуток 180  168 168
Дохід з податку на прибуток 185 2 115 -2 116 -1
Збиток від звичайної діяльності 195 12 722 2 599 15 321
Чистий збиток 225 12 722 2 599 15 321

Коригування прибутку, що стосуються основних засобів, нематеріальних активів, інших матеріальних активів, інших операційних витрат у 2012 році становили: 
Збільшення амортизації нематеріальних активів у зв'язку з переоцінкою (26)
Збільшення зносу основних засобів у зв'язку з переоцінкою (466) 
Визнання у складі витрат вартості придбаних  об’єктів 
соціальної інфраструктури (19)
Коригування в частині списання активів, невизнаних за МСФЗ 29
Коригування за рахунок переоцінок в частині залишкової 
вартості списаних необоротних активів 143
Коригування в частині податкового кредиту 3
Зменшення розміру нарахованих резервів за актуарними розрахунками 21
Чисте зменшення прибутку (315)
Вплив переходу на МСФЗ в частині відстрочених податків призвів до зменшення прибутку (збільшення збитків) на 2284 тис.грн. 
Загалом чисте зменшення прибутку (збільшення збитків) становило 2 599тис.грн.

19. Прибуток на акцію
Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку, шо належить акціонерам, на кількість простих акцій, що знаходилися в обігу протягом періоду.
Дивіденди затверджуються акціонерами на щорічних загальних зборах. Загальні збори за 2012 рік відбудуться 26.04.2013 р.. Пропоновані дивіденди підлягають виплаті всім
акціонерам, внесеним до реєстру за станом на день проведення загальних зборів.  

Кількість акцій, що знаходилися в обігу протягом 2012 р. – 846038
За 2012 рік отриманий збиток – 15321 тис. грн..

 
20. Кредиторська заборгованість та аванси отримані
Кредиторська заборгованість та аванси отримані станом на 31 грудня включали:

01/01/201
2

31/12/201
2

Кредиторська заборгованість за товари та послуги 1256 40485



Аванси отримані 592 552
Заборгованість за податками (простроченої не має) 452 293
Заробітна плата  (простроченої не має) 2150 1470
Нарахування на заробітну плату 961 670
З учасниками (фізичними особами по нарахованим дивідендам за 
минулі періоди)

474 457

Інші 118 61
Разом 6003 43988

21. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення майбутніх витрат і платежів станом на 31 грудня включали:

01/01/201
2

31/12/201
2

Забезпечення виплат персоналу на оплату невикористаних відпусток 1198 1414
Забезпечення на пенсії на льотних умовах 13224 14654 
Забезпечення на додаткові виплати при досягненні пенсійного віку 909 1255
Забезпечення на вислугу років 2130 1961
Разом 17461 19284

Резерв по винагородах працівникам включає нарахування по річних відпустках, по додаткових відпустках, надаваним співробітникам за тривалий стаж роботи, а також по
вимогах працівників на виплату компенсацій. Зменшення балансової вартості резерву за поточний рік обумовлено виплатами, зробленими у звітному році.
 Підприємство платить на користь своїх працівників передбачені законодавством внески до Пенсійного фонду України. Внески розраховуються як відсоток від поточної
валової суми заробітної плати і  відносяться на витрати у міру їх  понесення.  До складу витрат на оплату праці в  звіті  про фінансові результати включені пенсії,  що
виплачуються на розсуд Підприємства, і інші пенсійні виплати. 

План зі встановленими виплатами. 
Підприємство бере участь в державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на
робочих місцях з шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами. Компанія також надає на певних умовах одноразові виплати при виході на пенсію. Зобов'язання, визнане
в балансі у зв'язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами, є поточною вартістю певного зобов'язання на звітну дату мінус коригування на невизнаний актуарний
прибуток або збиток і  вартість минулих послуг.  Зобов'язання по встановлених виплатах на 01.01.2012 та 31.12.2012 розраховане незалежним актуарієм. Поточна сума
зобов'язання по пенсійному плану зі встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням
процентних ставок по високоліквідних корпоративних облігаціях,  деномінованим в тій  же валюті,  в  якій виробляються виплати,  а  термін погашення яких приблизно
відповідає  терміну цього  зобов'язання.  Актуарні  прибуток  і  збитки,  що  виникають  в  результаті  минулих  коригувань  і  змін  в  актуарних  допущеннях,  відносяться  на
фінансовий результат протягом очікуваного середнього терміну трудової діяльності працівників, що залишився.
Останні актуарні оцінки поточної вартості зобов'язань по встановлених виплатах проводилися 31 грудня 2012 року сертифікованим актуарієм ФОП Тюпа А.В. (диплом № 26
від 17.09.1999).

Основні актуарні припущення:
Ставка дисконту - 14,00%



Збільшення заробітної плати (щорічне) - диференційоване
Плинність кадрів - 10,80%

Суми, відбиті в прибутках і збитках по пенсійних планах із установленими виплатами, представлені в такий спосіб:
2012 2011

Вартість поточних послуг 1 189 914
Витрати по відсотках 2 155 1 692
Визнана вартість послуг минулих періодів - (1 626)
Разом 3 344 980

Зміни наведеної вартості зобов'язань планів із установленими виплатами представлені нижче:  
Зобов'язання за планом із установленими виплатами на 1 січня 16 263 14 785
(Прибутки)/збитки від секвестру - (193)
Вартість поточних послуг 1 189 914
Витрати по відсотках 2 155 1 692
Актуарний збиток / (прибуток) 697 4 353
Виплачені винагороди (2 434) (3 159)
Вартість послуг минулих періодів - (2 129)
Зобов'язання за планом із установленими виплатами на 31 грудня 17 870 16 263
Суми, визнані в балансі:
Поточна вартість зобов'язань за планом із установленими виплатами, не забезпечених 
фондами

17 870 16 263

Невизнаний чистий актуарний (збиток) / прибуток - -
Невизнана вартість послуг минулих періодів - -
Зобов'язання в балансі 17 870 16 263

22. Фінансові інструменти

Управління капіталом 
Підприємство  здійснює  управління  капіталом  для  забезпечення  безперервної  діяльності  в  доступному  для  огляду  майбутньому  й  одночасній  максимізації  прибутку
акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. У порівнянні з 2011 роком загальна стратегія не змінилася. 
Структура капіталу Підприємства  включає чисті позикові кошти й власний капітал Підприємства  (включаючи випущений капітал, резерви, нерозподілений прибуток).
Обов'язкові вимоги до мінімального розміру капіталу Підприємства регламентовані статтею 14 Закону України «Про акціонерні товариства»: Мінімальний розмір статутного
капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації)
акціонерного товариства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.
Цільовий коефіцієнт співвідношення позикових коштів  до власного капіталу Підприємства становить 0,21%. За станом на 31 грудня 2011 року співвідношення власних і
позикових коштів дорівнювало 0,03%
Співвідношення позикових і власних коштів на звітну дату представлено наступним чином:

01/01/201
2

31/12/201
2

Позикові кошти 6003 43988



Власний капітал 
Відношення позикових коштів до власного капіталу

229530
0,03

214209
0,21

Позикові кошти включають короткострокову заборгованість.
Власний капітал включає весь капітал Підприємства  й резерви, які управляються по тим же принципам, що й капітал. 
Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів визначається на підставі різної ринкової інформації та інших методів оцінки, які вважатимуться відповідними.
Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської заборгованості, податків до сплати та нарахованих зобов’язань
приблизно дорівнює справедливій вартості з огляду на їх короткостроковий характер. 

23. Угоди зі зв’язаними сторонами
Протягом року Підприємство  здійснило наступні угоди по основній діяльності зі зв'язаними сторонами:

Продаж продукції Закупівля товарів
01/01/201
2

31/12/201
2

01/01/201
2

31/12/201
2

ТОВ «Група «Магнезіт» 0 45443 0 0

Залишки в розрахунках між Підприємством й зв'язаними сторонами на звітну дату представлені нижче:

Заборгованість
зв'язаних сторін

Заборгованість  перед
зв'язаними сторонами

01/01/201
2

31/12/201
2

01/01/201
2

31/12/201
2

ТОВ «Група «Магнезіт» 0 9547 0 0

Продажі продукції Підприємства зв'язаним сторонам здійснювалися за звичайними цінами.
Залишки в розрахунках зі зв'язаними сторонами нічим не забезпечені й будуть погашені коштами. Не було видано або отримане яких-небудь гарантій. Протягом звітного
року Підприємство не нараховувала резервів по безнадійній або сумнівній заборгованості зв'язаних сторін.

24. Підприємство як орендодавець

Договори оренди
Підприємство здає в оренду приналежні їй об'єкти інвестицій у нерухомість по договорах операційної оренди зі строками до 1 року із правом продовження на наступний рік.
Всі договори операційної оренди містять положення про перегляд орендної плати у випадку, якщо орендар ухвалить рішення щодо продовженні строку оренди. Орендарі не 
мають прав викупу орендованих активів по закінченні строку оренди.

Дебіторська заборгованість по нерозривних договорах операційної оренди 

01/01/2012 31/12/2012
Не більше 1 року 15 11

25. Договірні та умовні зобов'язання



Податкове та інше законодавство
Українські законодавчі та нормативні акти, що регулюють питання оподаткування та інші аспекти діяльності, включаючи валютний контроль та митне законодавство, не
завжди чітко сформульовані,  та можуть  тлумачитись місцевими,  обласними і  центральними органами державної  влади та  іншими урядовими органами по – різному.
Випадки непослідовного тлумачення не є незвичайними. Керівництво вважає, що інтерпретація ним положень законодавства, що регулюють діяльність підприємства, є
правильною і підприємство дотрималось всіх нормативних положень, а всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані. Відповідно, резерв під суми
податків у цій фінансовій звітності не створювався. 

Правові аспекти
В ході звичайного ведення операцій підприємство виступає стороною різних судових процесів та спорів. Керівництво вважає, що остаточний розмір зобов’язань, що можуть
виникнути внаслідок цих судових процесів та спорів, не буде мати значного негативного впливу на фінансовий стан чи результати діяльності підприємства в майбутньому.

Інші зобов’язання
Підприємство зобов’язано відшкодовувати працівникам всі витрати, пов’язані з травмами на виробництві. Ці суми відносяться на витрати у періоді, коли вони виникають.

26. Стандарти, поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які ще не набули чинності  і не були прийняті ПАТ «ПВЗ» достроково. 
На дату затвердження цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові стандарти, поправки та  інтерпретації до існуючих стандартів, які набули чинності  після
дати фінансової звітності і не були прийняті достроково. 
Керівництво передбачає, що всі відповідні поправки  будуть внесені до облікової політики ПАТ «ПВЗ» за перший період, що починається після дати набрання чинності
поправки. 
Інформація щодо нових стандартів, змін та інтерпретацій,  які, як передбачається, мають відношення до фінансової 
Звітності ПАТ «ПВЗ», представлена нижче. Деякі стандарти та інтерпретації були випущені, але це не буде мати істотного впливу на фінансову звітність.

МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність":
- замінює положення МСБ027"Консолідована та окрема фінансова звітність", які стосуються складання консолідованої звітності;
- включає в себе положення ПКТ-12 "Консолідація : суб'єкти господарювання спеціального призначення";
- встановлює єдину модель контролю, яка застосовується до всіх компаній, в т.ч. "компаній спеціального призначення" (у нових стандартах - "структуровані компанії"");
МСФ3 11 "Спільна діяльність":
- замінює МСБО ЗІ " Частки у спільних підприємствах" та ПКТ- 13 " Спільно контрольовані суб'єкти господарювання : не грошові внески контролюючих учасників";
- розглядає лише дві форми угод щодо спільної діяльності, у яких присутній спільний контроль (спільні операції та спільні підприємства);
- виключає альтернативу обліку спільно контрольованих компаній із застосуванням методу пропорційної консолідації: всі спільно контрольовані компанії, які відповідають
визначенню спільної діяльності, повинні обліковуватися із використанням методу дольової участі;
- при визначенні методу обліку акцент - на характер прав та зобов'язань, які виникають у зв'язку із угодою, а не юридичній формі компанії;
МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання":
- містить всі вимоги до розкриття інформації відносно консолідованої фінансової звітності, які раніше містилися у МСБ027,а також всі вимоги до розкриття інформації, які
раніше були частиною МСБОЗ1 та МСБ028;
- вводить нову вимогу - розкриття інформації щодо суджень, винесених при визначенні того, чи контролює одна компанія іншу.
МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості"
- визначає справедливу вартість;
- містить в одному МСФЗ концептуальну основу оцінювання справедливої вартості;
- вимагає розкривати інформацію про оцінки справедливої вартості.
Керівництво ПАТ «ПВЗ» ще не оцінило належним чином вплив нового стандарту на фінансову звітність.



МСБУ 1 "Подання фінансової звітності"
- внесено зміни по тексту - посилання на МСФ39, МСФ310,МСФ313, Концептуальну основу фінансової звітності; уточнено визначення Міжнародних стандартів фінансової
звітності;
- змінено назву Звіту про сукупні прибутки та збитки на Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід ;
- доповнено МСБО1.69. г: умови зобов'язання, які можуть за вибором контрагента, привести до його погашення випуском інструментів власного капіталу, не впливають на
класифікацію.
Керівництво ПАТ «ПВЗ» очікує, що це змінить поточне подання статей у складі іншого сукупного доходу, проте це не вплине на оцінки або визнання таких об'єктів.

27. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Фінансова звітність була підписана Директором Толпигіним А.В. 06/02/2013 року. 

Затверджена загальними зборами акціонерів 26/04/2013р.
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