
Титульний аркуш 

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

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Директор       Артамонов Дмитро Вiкторович 

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

М.П. 
22.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

00191787 

4. Місцезнаходження 

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

5. Міжміський код, телефон та факс 

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

6. Електронна поштова адреса 

poz @ wn.dn.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2014 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у № 77 Бюлетень. Цiннi папери України    25.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www. magnezit. 

ru 

в мережі 

Інтернет 28.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

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

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. 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) 
 

33. Примітки 

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не 

заповнюється, оскiльки емiтент не приймав участi в створеннi юридичних 

осiб. 

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, 

оскiльки посади корпоративного секретаря в Товаристві немає. 

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

здiйснював емiсiю цiнних паперiв, обов'язковiсть рейтингування яких 

встановлюється Законом України "Про державне регулювання ринку цiнних 

паперiв в Українi". 

"Iнформацiя про дивiденди" не заповнювався, оскiльки на чергових загальних 

зборах акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 

роцi, якi видбулися 26.04.2013 р., було вирiшено дивiденди не нараховувати. 

Черговi загальнi збори акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської 

дiяльностi у 2013 роцi, на яких вирiшуватиметься питання про розподiл 

прибутку за 2013 рiк, на момент оприлюднення звiту ще не вiдбулися. Збори 

призначенi на 25.04.2013 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 про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не 

заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних 

паперiв. 

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

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

прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про 

випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних 

активiв", "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв 

ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок 

вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються, оскiльки 

емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, 

сертифiкатiв ФОН. 

"Рiчна фiнансова звiтнiсть" 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. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

ЗАВОД" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

АВ № 280154 

3. Дата проведення державної реєстрації 

14.11.1996 

4. Територія (область) 

Донецька  

5. Статутний капітал (грн) 

8460380 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

270 

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

23.20 Виробництво вогнетривких виробiв 

43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у. 

86.21 Загальна медична практика 

10. Органи управління підприємства 

Поле Органи управлiння пiдприємства не заповнюється, оскiльки Товариство є акцiонерним  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

ПАТ "Промiнвестбанк" 

2) МФО банку 

300012 

3) поточний рахунок 

26001619945175 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

ПАТ "Промiнвестбанк" 

5) МФО банку 

300012 



6) поточний рахунок 

26002619945174 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Медична практика 
АГ № 

603339 
28.10.2011 

Мiнiстерство 

охорони 

здоров'я 

України 

Безстрокова 

Опис 

На балансi пiдприємства знаходиться 

фельдшерський пункт, який здiйснює медичний 

нагляд за здоров'ям працiвникiв пiдприємства. Ця 

дiяльнiсть потребує лiцензування.Пiдприємство 

не планує скасовувати дiю лiцензiї. 

  

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв 

архiтектури 

АЕ № 

181286 
09.10.2012 

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 
18.10.2011 

Державний 

комiтет 

України з 

питань 

контролю за 

наркотиками 

07.10.2016 

Опис 

На балансi пiдприємства знаходяться лабораторiї, 

якi в своїй виробничiй дiяльностi використовують 

прекурсори. Ця дiяльнiсть потребує лiцензування. 

Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї пiдприємство 

планує поновити її дiю. 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Мiнiстерство промисловостi 

України 
38612280 

03035Україна 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 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Артамонов Дмитро Вiкторович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВА 051205 14.10.1995 Центрально-Мiським РВ УМВС у м.Горлiвцi 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет, спецiальнiсть - "Обладнання хiмiчних 

виробництв i пiдприємств будiвельних матерiалiв" 

6) стаж керівної роботи (років)** 

8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод"", головний механiк 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

23.12.2013 на 5 рокiв 

9) Опис 

До повноважень та обов'язкiв директора належить: 

1. Керувати вiдповiдно до чинного законодавства виробничо - господарською та фiнансово-

економiчною дiяльнiстю пiдприємства , нести всю повноту вiдповiдальностi за наслiдки 

прийнятих рiшень, збереження та ефективне використання майна пiдприємства , а також 

фiнансово -господарськi результати його дiяльностi. 

2. Органiзовує роботу i ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв , спрямовує їх 

дiяльнiсть на пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства i збiльшення прибутку. 

3. Забезпечує виконання пiдприємством усiх зобов'язань перед бюджетом , постачальниками , 

замовниками i кредиторами , включаючи установи банку, а також господарських i трудових 

договорiв ( контрактiв i бiзнес- планiв) . 

4. Органiзовує виробничо- господарську дiяльнiсть на основi широкого використання новiтньої 

технiки i технологiї , прогресивних форм управлiння та органiзацiї працi, науково- обгрунтованих 

нормативiв матерiальних , фiнансових i трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та 

передового досвiду (вiтчизняного та зарубiжного ) з метою всебiчного пiдвищення технiчного 

рiвня i якостi продукцiї (послуг ), економiчної ефективностi її виробництва, рацiонального 

використання виробничих резервiв та економного витрачання всiх видiв ресурсiв. 



5. Приймає заходи щодо забезпечення пiдприємства квалiфiкованими кадрами, рацiональному 

використанню та розвитку їх професiйних знань i досвiду, створення безпечних i сприятливих для 

життя i здоров'я умов працi, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього 

середовища. 

6. Забезпечує правильне поєднання економiчних та адмiнiстративних методiв керiвництва, 

колегiальностi в обговореннi та вирiшеннi питань , матерiальних та моральних стимулiв 

пiдвищення ефективностi виробництва, застосування принципу матерiальної зацiкавленостi i 

вiдповiдальностi кожного працiвника за доручену йому справу i результати роботи всього 

колективу, виплату заробiтної плати у встановленi термiни. 

7. Вирiшує питання, що стосуються фiнансово-економiчної та виробничо- господарської 

дiяльностi пiдприємства , в межах наданих йому законодавством прав, доручає ведення окремих 

напрямкiв дiяльностi iншим посадовим особам - керiвникам вiддiлiв, служб, а також 

функцiональних i виробничих пiдроздiлiв . 

8. Забезпечує дотримання законностi в дiяльностi пiдприємства та здiйсненнi його господарсько -

економiчних зв'язкiв , використання правових засобiв для фiнансового управлiння та 

функцiонування в ринкових умовах , змiцнення договiрної та фiнансової дисциплiни, регулювання 

соцiально - трудових вiдносин, забезпечення iнвестицiйної привабливостi пiдприємства з метою 

пiдтримки i розширення масштабiв пiдприємницької дiяльностi . 

Протягом року за виконання повноважень та обов'язкiв директора отримав винагороду у виглядi 

заробiтноi плати 4 тис.грн. Винагорода у натуральнiй формi не сплачувалась.  

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. 

Протягом останнiх 5 рокiвi обiймав посади головного механiка, заступника начальника цеху, 

майстра, технiчного директора, механiка, заступника директора по виробництву, директора по 

виробництву.  

Призначен на посаду рiшенням Наглядової ради 23.12.2013 р. у зв'язку з звiльненням вiдповiдно 

умовам контракту за згодою сторiн попереднього директора Москаленко О.О. 

Москаленко О.О.був призначений на посаду директора рiшенням Наглядової ради 19.06.2013 р. у 

зв'язку з звiльненням вiдповiдно умовам контракту за згодою сторiн попереднього директора 

Толпигiна А.В. Протягом 2013 року за виконання повноважень та обов'язкiв директора 

Москаленко О.О. отримав винагороду у виглядi заробiтноi плати 474,7 тис.грн. Винагорода у 

натуральнiй формi не сплачувалась.  

Толпигiн А.В.був призначений на посаду директора рiшенням Наглядової ради 27.04.2012 р. у 

зв'язку з внесенням змiн до Статуту Товариства про змiну виконавчого органу на одноособовий. 

Протягом 2013 року за виконання повноважень та обов'язкiв директора Толпигiн А.В. отримав 

винагороду у виглядi заробiтноi плати 919,4 тис.грн. Винагорода у натуральнiй формi не 

сплачувалась.  

* 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. 

1) посада 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Таратухiн Григорiй Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АН 646953 27.11.2007 Саксаганського РВ Криворiжського ДУ УМВС Украiни у 

Днiпропетровський областi 

4) рік народження** 

1964 



5) освіта** 

Днiпропетровський металургiйний институт, спецiальнiсть хим. технологiя керамики та 

вогнетривiв 

6) стаж керівної роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Група "Магнезiт", директор комерцiйного департаменту. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

27.04.2012 на 3 роки 

9) Опис 

До повноважень та обов'язкiв голови Наглядовоi ради згiдно Положення про Наглядову Раду 

належить: 

Члени Наглядової ради мають право: 

1.брати участь у будь-яких засiданнях менеджменту Товариства; 

2.отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. 

3.вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

4.надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 

Члени Наглядової ради зобов’язанi: 

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. 

Голова Наглядової ради: 

1. органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, 

затвердженого Наглядовою радою; 

2. визначає дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдань Наглядової ради, доручає 

Секретарю Наглядової ради Товариства повiдомити членiв Наглядової ради про скликання 

засiдання Наглядової ради, головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової 

ради; 

3. органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть 

Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на 

досягнення мети Товариства; 

4 пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства. 

Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, 

забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, 



розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi 

Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. 

Як Голова Наглядової ради на протязi 2013 р. отримав винагороду у грошовiй формi 477,6 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 останнiх 5 

рокiвi обiймав посаду 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. 

1) посада 

Голова ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гаврiчкова Олена Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВВ 868487 16.07.1999 Центрально-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй 

областi 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Днiпропетровська металургiйна академiя України,факультет "Економiка та управлiння" 

6) стаж керівної роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", заступник головного бухгалтера 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

27.04.2011 на 5 рокiв 

9) Опис 

До повноважень та функцiональних обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї належить:  

Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових i спецiальних перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя 

доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi 

Товариства. 

Голова Ревiзiйної комiсiї: 

1. органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї; 

2. скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 

органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 

3. доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та 

Наглядовiй радi; 

4. пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 

5. має право брати участь у засiданнях Наглядової ради. 

Ревiзiйна комiсiя має право: 

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; 

Ревiзiйна комiсiя зобов’язана: 

1. проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

2. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, та/або 

Наглядовiй радi, та/або Директору Товариства, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; 

3. доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та 

виявленi недолiки i порушення; 

4. негайно iнформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та 

зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 

5. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та 

виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; 

6. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим 

iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства у 

порядку передбаченому Положенням “Про Загальнi збори Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов’язанi: 

1. брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 

2. завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

3. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом.  

4. не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв’язку iз виконанням обов`язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу 

до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

5. надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Директору Товариства, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i 

точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. 

Як голова ревiзiйноi комiсii на протязi 2013 р. винагороду у грошовiй та у натуральнiй формi не 

отримувала. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi 

злочини не має.  

Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду заступника головного бухгалтера.  

* 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. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Непотачова Лариса Олексiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВЕ 855154 25.07.2002 Центрально -Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС в Донецкiй областi 



4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Донецький державний унiверсiтет, факультет "Фiнансово-облiковий" 

6) стаж керівної роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" , заступник головного бухгалтера. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.01.2005 не встановлений 

9) 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 

191 тис.грн. Винагорода у натуральнiй формi не сплачувалася. На iнших пiдприємствах посад не 

обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає 

посаду 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. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кривцова Жанна Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВС 673385 16.01.2001 Центрально-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй 

областi 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Азербайджанський iнститут народного господарства, факультет "Бухгалтерський облiк" 

6) стаж керівної роботи (років)** 



0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", економiст по бух. облiку. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

27.04.2011 на 5 рокiв 

9) Опис 

До повноважень та функцiональних обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї належить: 

Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових i спецiальних перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя 

доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi 

Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя має право: 

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; 

Ревiзiйна комiсiя зобов’язана: 

1. проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

2. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, та/або 

Наглядовiй радi, та/або Директору Товариства, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; 

3. доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та 

виявленi недолiки i порушення; 

4. негайно iнформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та 

зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 

5. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та 

виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; 

6. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим 

iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства у 

порядку передбаченому Положенням “Про Загальнi збори Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов’язанi: 

1. брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 

2. завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

3. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом.  

4. не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв’язку iз виконанням обов`язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу 

до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

5. надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Директору Товариства, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i 

точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. 

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 останнiх 5 рокiв обiймає посаду 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. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ливадна Олена Юрiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВК 363130 25.01.2007 Центрально-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй 

областi 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Харкiвська транспортна академiя, факультет "Транспортний менеджмент" 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", менеджера. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

27.04.2011 на 5 рокiв 

9) Опис 

До повноважень та функцiональних обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї належить: 

Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових i спецiальних перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя 

доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi 

Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя має право: 

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; 



Ревiзiйна комiсiя зобов’язана: 

1. проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

2. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, та/або 

Наглядовiй радi, та/або Директору Товариства, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; 

3. доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та 

виявленi недолiки i порушення; 

4. негайно iнформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та 

зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 

5. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та 

виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; 

6. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим 

iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства у 

порядку передбаченому Положенням “Про Загальнi збори Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов’язанi: 

1. брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 

2. завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

3. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом.  

4. не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв’язку iз виконанням обов`язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу 

до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

5. надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Директору Товариства, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i 

точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. 

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 останнiх 5 рокiвi обiймала посади менеджера, економiста фiнансової групи, спецiалiста 

группи казначейства.  

Обiймає посаду голови профспiлкового комiтету ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", 

який розташований за адресою: 84695, м.Горлiвка, вул. К.Маркса, буд. 2. 

Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "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. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Акцiонерне товариство "МАГ ХОЛДИНГЗ С.А." 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Акцiонерне товариство "МАГ ХОЛДИНГЗ С.А." 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

27.04.2012 на 3 роки 

9) 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. 

1) посада 

Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ненашев Євген Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4510 529890 24.02.2010 Вiддiлення по району Черемушки ОУФМС Росiї по м. Москвi в ЮЗАО 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Челябiнський полiтехнiчний iнститут, Академiя народного господарства при правiтельствi РФ, 

Челябинський держ. унiверсiтерт: кандидат єкономiчних наук 

6) стаж керівної роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Група "Магнезит", фiнансовий директор. 



8) дата обрання та термін, на який обрано 

27.04.2012 на 3 роки 

9) Опис 

До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно Положення про Наглядову Раду 

належить: 

Члени Наглядової ради мають право: 

1.брати участь у будь-яких засiданнях менеджменту Товариства; 

2.отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. 

3.вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

4.надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 

Члени Наглядової ради зобов’язанi: 

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. 

Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, 

забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, 

розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi 

Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. 

Як член Наглядової ради на протязi 2013 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 останнiх 5 рокiв обiймав посаду 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. 

1) посада 

Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Токарєв Артем Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

7599 144268 17.11.1999 Саткiнський ДВВС Челябiнської областi 



4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Уральска держ. юридична академiя, спецiальнiсть – юриспруденцiя 

6) стаж керівної роботи (років)** 

8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

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

8) дата обрання та термін, на який обрано 

27.04.2012 на 3 роки 

9) Опис 

До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно Положення про Наглядову Раду 

належить: 

Члени Наглядової ради мають право: 

1.брати участь у будь-яких засiданнях менеджменту Товариства; 

2.отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. 

3.вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

4.надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 

Члени Наглядової ради зобов’язанi: 

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. 

Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, 

забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, 

розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi 

Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. 

Як член Наглядової ради на протязi 2013 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 останнiх 5 рокiв обiймав посаду 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. 

1) посада 

Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Нефьодов Артем Олександрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

7504 001206 05.11.2003 УВД Центрального району м.Челябiнська 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Челябiнський держ. унiверсiтет, спецiальнiсть – юриспруденцiя 

6) стаж керівної роботи (років)** 

5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

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

забезпечення. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.04.2012 на 3 роки 

9) Опис 

До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно Положення про Наглядову Раду 

належить: 

Члени Наглядової ради мають право: 

1.брати участь у будь-яких засiданнях менеджменту Товариства; 

2.отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. 

3.вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

4.надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 

Члени Наглядової ради зобов’язанi: 

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. 

Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, 

забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, 

розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi 

Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. 

Як член Наглядової ради на протязi 2013 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 останнiх 5 рокiв обiймає 

посаду 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. 

1) посада 

Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Стаднiченко Iгор Григорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

КН 641563 24.04.1998 Автозаводський РВКДУ УМВС України у Полтавськiй областi 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть - фiзико-хiмiчнi дослiдження 

металургiйних процесiв 

6) стаж керівної роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "МАГРЕФ", заступник директора. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

27.04.2012 на 3 роки 

9) Опис 

До повноважень та обов'язкiв члена Наглядовоi ради згiдно Положення про Наглядову Раду 

належить: 

Члени Наглядової ради мають право: 

1.брати участь у будь-яких засiданнях менеджменту Товариства; 

2.отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. 

3.вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

4.надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 

Члени Наглядової ради зобов’язанi: 

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. 

Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, 

забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, 

розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi 

Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. 

Як член Наглядової ради на протязi 2013 р. отримав винагороду у грошовiй формi 474,6 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 останнiх 5 рокiв  

обiймає посаду 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. 



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 

 

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 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї 

Гаврiчкова 

Олена 

Миколаївна 

ВВ 868487 16.07.1999 Центрально-Мiським РВ 

Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областi 
 42 0.0050 42 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Непотачова 

Лариса 

Олексiївна 

ВЕ 855154 25.07.2002 Центрально -Мiським РВ 

Горлiвського МУ УМВС в Донецкiй областi 
 0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Акцiонерне 

товариство 

"МАГ 

ХОЛДИНГЗ 

С.А." 

немає  774968 91.5997 774968 0 0 0 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Кривцова 

Жанна 

Миколаївна 

ВС 673385 16.01.2001 Центрально-Мiським РВ 

Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi 
 0 0 0 0 0 0 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Ливадна Олена 

Юрiївна 

ВК 363130 25.01.2007 Центрально-Мiським РВ 

Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi 
 260 0.0307 260 0 0 0 

Директор 

Артамонов 

Дмитро 

Вiкторович 

ВА 051205 14.10.1995 Автозаводським РВКДУ УМВС 

України у Полтавськiй областi 
 0 0 0 0 0 0 

Голова 

наглядової 

ради 

Таратухiн 

Григорiй 

Володимирович 

АН 646953 27.11.2007 Саксаганський РВ Криворiжського 

ДУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 
 0 0 0 0 0 0 

Член 

наглядової 

Ненашев Євген 

Миколайович 

4510 529890 24.02.2010 Вiддiленням по району 

Черемушки ОУФМС Росiї по м. Москвi в ЮЗАО 
 0 0 0 0 0 0 



ради 

Член 

наглядової 

ради 

Токарєв Артем 

Володимирович 

7599 144268 17.11.1999 Саткiнський ДВВС Челябiнської 

областi 
 0 0 0 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Нефьодов 

Артем 

Олександрович 

7504 001206 05.11.2003 УВД Центрального району 

м.Челябiнська 
 0 0 0 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Стаднiченко 

Iгор 

Григорович 

КН 641563 24.04.1998 Автозаводський РВКДУ УМВС 

України у Полтавськiй областi 
 0 0 0 0 0 0 

 775270 91.6354 775270 0 0 0 

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



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками 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.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
26.04.2013 

Кворум 

зборів** 
92.06 

Опис 

Наглядова рада ПАТ "ПВЗ" винесла на розгляд наступнi питання: 

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 2012 рiк i визначення основних напрямiв дiяльностi товариства на 2013 рiк. 

3. Про затвердження звiту Наглядової Ради товариства за 2012 рiк. 

4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк. 

5. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк. 

6. Про розподiл фактичного прибутку за 2012 рiк. 

7. 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. 

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  

Гаврашенко Т.С. - секретар комiсiї  

Шевцова Ю.А. – член комiсiї  

Прядченко И.М.- член комiсiї  

3. Затвердити запропонований Головуючим регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв. 

З другого питання порядку денного вирiшили: 

1.Затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ 

«Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» за 2012 рiк i визначити основнi напрямки дiяльностi на 

2013 рiк.  

З третього питання порядку денного вирiшили: 

1. Затвердити звiт Наглядової ради про здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого органу 

ПАТ “Пантелеймонiвський вогнетривкий завод” за 2012 рiк.  

З четвертого питання порядку денного вирiшили: 

1.Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» за 2012 рiк. 

З п’ятого питання порядку денного вирiшили: 

1.Затвердити звiт i баланс ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод»» за 2012 рiк з 

наступними показниками: 

статтi активу i пасиву рiчного балансу  

31.12.2011 - 252994 тис. грн. 

31.12.2012 – 277481 тис. грн. 

дебiторська заборгованiсть, усього 

на 31.12.2012 р. – 61676 тис. грн. 

поточнi зобов’язання , усього  

на 31.12.2012 р. – 43988 тис. грн. 

чистий збиток за 2012 рiк – 15321 тис. грн. 

З шостого питання порядку денного вирiшили: 

1. затвердити за фактичними результатами дiяльностi Товариства за 2012 рiк збиток у розмiрi 15321 

тис. грн.  

З сьомого 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 Толпигiна Андрiя Вiкторовича.  

 

Нiяких зауважень та заперечень щодо ведення Загальних зборiв не надходило. 

 



IX. 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 

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 

Правила центрального депозитарію цінних паперів № 2002 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

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

Факс (044) 377-70-16 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку- депозiтарна дiяльнiсть 

Опис Особу депозiтарiю затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

вiд 20.04.2010 р. ПАТ "Нацiональний депозiтарiй України" надає 

послуги щодо обслуговування випуску (iв) цiнних паперiв, прийом на 

зберiгання глобального  

сертифiкату, виконання операцiй з випуску цiнних паперiв на пiдставi 

розпоряджень вiдповiдно до Положення про депозiтарну дiяльнiсть, 

Регламенту здiйснення депозiтарної дiяльностi депозiтарiю цiнних 

паперiв та чинного законодавства України. 

 

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 

Код за ЄДРПОУ 00039002 

Місцезнаходження 01001 Украiна Київська д/в м. Киiв пров. Шевченка, 12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Лiцензiя АЕ № 286518 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна 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 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозiтарна дiяльнiсть 

Опис Здiйснює наступнi послуги:  

- зарахування на рахунок акцiй; 

- зберiгання цiнних паперiв на рахунку у цiнних паперах; 

- надання першої виписки з рахунку у цiнних паперах; 

- внесення до рахунку у цiнних паперах змiн щодо реквiзитiв рахунку; 

- зарахування на рахунок у цiнних паперах перерахованих 

депозитарiєм доходiв у виглядi цiнних паперiв; 

- проведення безумовних операцiй з управлiння рахунком у цiнних 

паперах Власника.  

 

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  

Код за ЄДРПОУ 33966819 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво № 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 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту, 

консультування з питань оподаткування 

Опис Аудиторськи послуги по пiдтвердженню рiчної фiнансової звiтностi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Страхова компанiя "ПРОВIДНА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 23510137 

Місцезнаходження 03049 Київська д/в м. Київ пр. Повiтрофлотський, 25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Лiцензiя № 520951 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010 

Міжміський код та телефон (0624) 52-10-04 

Факс (0624) 52-10-04 

Вид діяльності Послуги у сферi страхування 

Опис Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.05.2010 12/05/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000068340 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10.000 846038 8460380.000 100 

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.). 

  



XI. 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. 27.12.2013 р. була отримана нова Виписка з єдиного 

державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв (серiї АВ № 280154) у зв'язку зi 

змiною керiвника пiдприємства.  

Пантелеймонiвський вогнетривкий завод увiйшов до складу Групи Магнезит (Росiя) у лютому 

2012 року. Завод володiє сучасним пресовим i змiшувальним обладнанням, впроваджена 

iнтегрована система менеджменту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв ISO 9001. ISO 14001 nf 

OHSAS 18001. В 2013 роцi на пiдприємствi завершено реалiзацiю першої черги проекту з 

органiзацiї виробництва магнезiальних флюсiв потужнiстю 100 тисяч тонн на рiк - запущена в 

роботу перша технологiчна лiнiя продуктивнiстю 50 тисяч тонн на рiк.  

  

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 

та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних 

періодів 

Згiдно Статуту ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" органами Товариства є: 

- Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; 

- Наглядова рада Товариства; 

- Виконавчий орган Товариства (одноособовiй) - Директор Товариства; 

- Ревiзiйна комiсiя Товариства. 

Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається Статутом 

Товариства. 

До складу ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" у 2013 р. входили: 

- цех вогнетривного виробництва - основний цех по виробництву вогнтривкої продукцiї; 

- ремонтно-механiчна майстерня, яка входить до складу цеху вогнетривного виробництва;  

у 2013 роцi утворено управляння ремонтами та транспортом, до якого увiйшли наступнi 

структурнi пiдроздiли: 

- транспортний цех, який об'єднав у своєму складi у 2013 роцi залiзничний та автотранспортний 

цехi;  

- енергетичний цех; 

- лабораторiя метрологiї; 

у 2013 роцi служба управлiння по якостi продукцi перетворена в технiчне управлiння, яке має в 

своєму складi: 

- технiчний вiддiл та вiддiл випробувань та контролю якостi; 

- адмiнуправлiння; 

- кафе "Мрiя"; 



- Палац культури; 

- фельдшерський пункт. 

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв пiдприємство не 

має. 

З метою зниження витрат на утримання, у жовтнi 2013 року кафе "Мрiя" було надано в аренду 

фiзичнiй особi - пiдприємству строком на 1 рiк.  

Наприкiнцi 2013 року згiдно спiльного рiшення керiвництва Товариства та Пантелеймонiвської 

селищної ради до власностi ради передано Палац культури. Товариство взяло на себе обов'язок 

фiнансування в 2014 роцi витрат на утримання об'єкта Палацу культури. 

  

Середньооблікова чисельність штатних працівників, середня чисельність позаштатних 

працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім 

того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або 

зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, 

спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам 

емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу в 2013 роцi склала 411 особи, у тому 

числi промислово-виробничого персоналу 396 особи. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 

облiкового складу в 2013 роцi у порiвняннi з 2012 роком сменшилася на 118 осiб, а промислово-

виробничого персоналу - 114 осiб. Зменшення чисельностi пов'язано з проведенням заходiв щодо 

оптимiзацiї чисельностi працiвникiв пiдприємства з метою зниження витрат. Середня чисельнiсть 

позаштатних працiвникiв у 2013 роцi складала 7 осiб. Кiлькiсть працiвникiв, якi в 2013 роцi 

працювали на умовах неповного рабочого часу (дня, тижня), становить 494 осiб. Облiкова 

кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець року склала 270 осiб. 

В 2013 роцi збiльшення заробiтної плата на одного працюючого у порiвняннi з 2012 р. становить 

566,50 грн., або 15,4 % i досягло середнього рiвня 4241,30 грн. за мiсяц. Це пов'язано з 

пiдвищенням продуктивностi працi. Фонд оплати працi у 2013 роцi у порiвняннi з 2012 роком 

зменшився на 1912,7 тис.грн. ( на 7,9 %) i склав 22180,9 тис.грн. 

Сучасний рiвень розвитку економiки висуває новi вимоги до якостi робочої сили на виробництвi, її 

конкурентоспроможностi. Професiйне навчання персоналу безпосередньо на виробництвi 

дозволяє безупинно задовольняти поточнi потреби пiдприємства у квалiфiкованих кадрах, 

здiйснювати пiдготовку кадрiв пiд новi виробничi потреби. Згiдно з умовами Колективного 

договору ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" на 2012 - 2013 роки, затвердженого на 

конференцiї трудового колективу пiдприємства 13/03/2013 р., у випадку виникнення виробничої 

необхiдностi сторона власника зобов'язана забезпечувати професiйну пiдготовку, перепiдготовку 

та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв, керiвникiв та фахiвцiв за рахунок пiдприємства. У випадку 

виникнення виробничої неохiдностi, пiдприємство, за згодою сторiн, має право направляти 

працiвникiв на курси пiдвищення квалiфiкацiї або перепiдготовки з вiдривом вiд виробництва. 

Випускникам навчальних закладiв всiх рiвнiв, якi навчалися за направленням ПАТ 

"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", гарантоване працевлаштування на пiдприємствi. 

Згiдно з положеннями Колективного договору адмiнiстрацiя Товариства гарантує працiвникам 

оплачувальну вiдпустку, в окремих випадках - додаткову вiдпустку. Для реалiзацiї соцiальних 

програм адмiнiстрацiя зобов'язується щомiсячно видiляти кошти на цi цiлi, щомiсячно 

перераховує профспiлковiй органiзацiї кошти на культурно-масову та оздоровчу роботу у розмiрi 

не менше 0,5 % фонду оплати працi.  

У 2013 роцi на пiдприємствi згiдно затвердженому на рiк плану пiдготовки кадрiв та пiдвищення 

квалiфiкацiї працiвникiв було здiйснено:  

В системi професiйного навчання навчено другiм професiям 75 осiб. У тому числi безпосередньо 

на вiробництвi за iндивiдуальною формою навчання - 34 осiб та у навчальних закладах рiзних 

типiв - 41 працiвникiв пiдприємства. Навчання другим професiям працiвникiв здiйснювалося 

згiдно укладених пiдприємством договорiв з Навчально-курсовим комбiнатом мiста Горлiвки, 



Навчально-курсовим комбiнатом мiста Донецька та у Вищому професiйно-технiчному училищi № 

3 мiста Горлiвки.  

На протязi 2013 року пiдвищено квалiфiкацiю на виробничо- технiчних курсах та курсах цiльового 

призначенняу 138 працiвникiв пiдприємства, у тому числi у 44 керiвникiв, 75 робiтникiв та у 19 

фахiвцiв. Безпосередньо на вiробництвi за iндивiдуальною формою навчання пiдвищили свою 

квалiфiкацiю 24 осiб, з них 20 робiтникiв. У навчальних закладах рiзних типiв за договорами 

пiдвищили квалiфiкацiю 114 осiб, у тому числi 44 керiвника та 55 робiтникiв. У 2013 роцi ПАТ 

"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" продовжив навчання за рахунок пiдприємства 5 осiб 

працiвникiв пiдприємства за спецiальнiстю "Технологiя тугоплавких неметалевих та сiлiкатних 

матерiалiв" згiдно укладеного у 2012 роцi договiру з Артемiвським iндустрiальним технiкумом 

ДонНТУ. Мета цього навчання - пiдготовка на пiдприємствi кадрового резерву професiйних 

керiвникiв. Загальна сума витрат на професiйну пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення 

квалiфiкацiї працiвникiв за 2013 рiк склала 138,2 тис. грн. 

  

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання 

ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" є членом Асоцiацiї "Укрвогнетрив", який 

розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Шевченко, буд. 29.  

Асоцiацiя "Укрвогнетрив" створена у 1996 роцi. Асоцiацiя не є господарською органiзацiєю, не 

здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть, засновники та учасники асоцiацiї не отримують доходiв 

(дивiдендiв) вiд її дiяльностi. Метою Асоцiацiї є: координацiя дiяльностi учасникiв Асоцiацiї; 

забезпечення iнформацiєю про стан товарного та фондового ринкiв та пiдготовка рекомендацiї з 

загальної стратегiї поведiнки; розробки рекомендацiй щодо перспективи розвитку вогнетривкої 

галузi країни, залучення iноземних iнвестицiй для реалiзацiї концепцiй розвитку вогнетривкого 

виробництва; поширення вiтчизняного та закордонного досвiду маркетингової дiяльностi; 

сприянiя захисту соцiальних, економiчних та iнших iнтересiв учасникiв Асоцiацiї.  

Як член Асоцiацiї, Товариство має права та обов'язки: вносити на розгляд до керiвних органiв 

Асоцiацiї пропозицiї щодо питань, якi вiдноснi до кола дiяльностi Асоцiацiї; отримувати 

iнформацiю щодо дiяльностi Асоцiацiї; сприяти рiшенню завдань, якi стоять перед Асоцiацiєю, 

сплачувати членскi внескi. Асоцiацiя iнформує учасникiв про пiдсумки роботи пiдприємств - 

учасникiв по основним показникам. За пiдсумками минулого року пiдприємствами асоцiацiї 

"Укрвогнетрив" вироблено на 65,7 тис. тн. або 18,1 % вогнетривiв менше, нiж в 2012 роцi, в 

основному за рахунок спаду виробництва продукцiї по всiм пiдприємствам Асоцiацiї. Доля ПАТ 

"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" у загальному обсягу виробництва вогнетривiв у 

натуральному вiразi по Асоцiацiї "Укрвогнетрив" склала за 2013 рiк 5,2 %, що майже на уровнi за 

2012 рiк - 5,1 %. Доля ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" у загальному обсягу 

виробництва вогнетривiв у дiючих цiнах по Асоцiацiї "Укрвогнетрив" склала за 2013 рiк 9,2 %, 

проти 7,2 % за 2012 рiк. 

ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" не планує припиняти членство в Асоцiацiї 

"Укрвогнетрив".  

  

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" не здiйснює спiлну дiяльнiсть з iншими 

органiзацiями, пiдприємствами та установами. 

  

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", який був доповнен у новiй 

редакцiї наказом № 01 вiд 02.01.2013 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 2013 року, основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в 

iноземнiй валютi, становили: 

Долар США 7,993 

Росiйський рубль 0,24497 

Евро 11,04153 

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.  

  

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; інформацію 

про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 

інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у 

разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті 

країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за 

звітний рік 

ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" є одним з найбiльших пiдприємств України по 

виробництву рiзноманiтних асортиментiв магнезiальних вогнетривiв.  

Основнi види продукцiї: 

- вироби периклазовуглецевi, периклазовi, периклазографiтовi, хромiтоперiклазовi, форстерiтовi, 

периклазохромiтовi з пiдвищеною термiчною стiйкiстю, форстеритохромiтовi; 

- нефомованi вогнетриви (сумiши, маси, мертелi) на основi флюсiв, 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 20 найменувань вогнетривкої продукцiї. 

Основнi види продукцiї за рахунок продажу яких у 2013 роцi Товариство отримало 10 та бiльше 

вiдсоткiв доходу: 

Хромiтоперiклазовi вироби: 

- обсяг виробництва 2155 тонн на суму 12220 тис. грн., або у вiдсотках до всiєї виробленої 

продукцi - 9%; 

- обсяг реалiзацiї 2652 тонн на суму 13790 тис. грн., або у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцi 

- 12%, середня цiна реалiзацiї - 5200 грн. за 1 тонну; 

Перiклазовуглецевi вироби: 

- обсяг виробництва 6000 тонн на суму 60350 тис. грн., або у вiдсотках до всiєї виробленої 

продукцi - 47%; 

- обсяг реалiзацiї 5263 тонн на суму 52414 тис. грн., або у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцi 

- 45%, середня цiна реалiзацiї - 9959 грн. за 1 тонну; 

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"; 

- ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод"; 

- ПАТ "АрселорМiттал (Кривiй Рiг); 



- ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"; 

- ПАТ "ДМК iм.Дзержинського"; 

- ПАТ "ММК iм. Iллiча" та iншi. 

За 2013 рiк питома вага обсягу продажу вогнетривiв на ринку Українi склала 94% вiд загального 

обсягу реалiзацiї пiдприемства, у тому числi понад 50 % реалiзуються у Донецькому регiонi. 

Експортнi поставки за звiтний рiк приходяться на поставки в Росiю та Узбекистан - 7160,3 тис. 

грн., або 6% вiд загального обсягу продажу. Обсяг виробництва основних видiв продукцiї ПАТ 

"ПВЗ" у дiючих цiнах у 2013 р. збiльшився на 7 %.  

Канали збуту вогнетривкої продукцiї - 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. Внутрiшнiй 

ринок України позбавлений системного та ефективного державного стимулювання. Це 

перешкоджає планомiрному i постiйному розвитку галузi. Дiяльнiсть пiдприємств тiсно пов'язана з 

суспiльно-полiтичним життям країни. Всi iснуючи економiчнi, полiтичнi, виробничо-технологiчнi, 

соцiальнi та iншi фактори так чи iнакше впливають на дiяльнiсть Товариства. Ступiнь залежностi 

вiд законодавчих або економiчних обмежень значний. 

Крiм того iстотними проблемами вiтчизняного виробника вогнетривiв є: 

При наявностi низького використання виробничих потужностей на вогнетривких пiдприємствах 

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, залишки запасiв на складах металургiйних пiдприємств, перенесення строкiв капiтальних 

ремонтiв, порушення графiкiв цих ремонтiв означає хаотичнiсть i нестабiльнiсть у замовленнях i 

випуску вогнетривкої продукцiї.  

В дiяльностi Товариства вiдсутнi такi фактори ризику, як: наявнiсть боргiв, загроза банкрутства, 

можливiсть реорганiзацiї, можливiсть невиконання договорiв, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi 

Товариства. 

Конкурентами в галузi вогнетривкої промисловостi для пiдприємства є ПАТ "Запорiзький 

вогнетривкий завод", який виробляє аналогiчну продукцiю та вогнетривкi вироби пiдприємств 

Китаю, Росiї та Словаччини. 

В умовах кризовоi ситуацii в гiрничо-металургiйному комплексi, ПАТ "Пантелеймонiвський 

вогнетривкий завод" 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 2013 р. освоювалося виробництво 

нових марок високоякiсних периклазовуглецевих вогнетривких виробiв та перiклазових 

неформованiх вогнетривiв, призначених для обслуговування i ремонтiв стальковшей та 

конвертерiв. У 2014 роцi на пiдприємствi проводяться дослiдницькi роботи по виробництву нових 

вогнетривiв - вiбролiтих плит на основi високоглиноземистих бетонiв. У 2014 роцi 

Пантелеймонiвський вогнетривкий завод готовий запропонувати своїм споживачам нову послугу - 

комплексне сервiсне обслуговування теплових агрегатiв металургiйних пiдприємств Украiни. 

Спрос на такi послуги у металургiв висок. Також у планах Товариства - освоєння ринку з надання 

послуг футерiвки обертових печей цементних пiдприємств. Всi цi мiри дають надiю збiльшення 

доходiв та покращення фiнансово - господарчої дiяльности Товариства.  

Ємiтент не здiйснює свою дiяльнiсть у iншiх країнах. 

  

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, 

їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб 

фінансування 

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:  

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. 

2013 рiк. 

Введення в эксплуатацiю основних засобiв на суму 20571 тис. грн. 

За рiк вибули основнi засоби первiсною вартiстю 6484 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". 

Наприкiнцi 2013 року згiдно спiльного рiшення керiвництва Товариства та Пантелеймонiвської 

селищної ради до власностi ради безкоштовно передано Палац культури. Товариство взяло на себе 

обов'язок фiнансування в 2014 роцi витрат на утримання об'єкта Палацу культури. 

У 2013 роцi на Пантелеймонiвському вогнетривкому заводi сталася комплексна модернiзацiя та 

iнновацiйне оновлення всього виробничого циклу: на початку року запущена нова технологiчна 

лiнiя з виробництва магнезiальних флюсiв потужнiстю 50 тис.тонн на рiк, збiльшено потужностi з 

випуску перiклазоуглеродiстих виробiв до 25 тис.тонн на рiк. 

У квiтнi 2013 року на Пантелеймонiвському вогнетривкому заводi була введена в експлуатацiю 

нова автоматична лiнiя дозування, що складається з ваговiй вiзки, 30 бункерiв, шестi жiдкостних 

дозаторiв, трьох змiшувачiв фiрми Eirich (Нiмеччина). 

На пiдприємствi в серединi 2013 року пiсля реконструкцiї завершенi налагодження та пуск в 

експлуатацiю тунельного сушила для термообробки перiклазоуглеродiстих зделiй. Роботи 

виконанi в рамках проекту зi збiльшення потужностей випуска перiклазоуглеродiстих виробiв до 



25000 тонн на рiк. В процесi роботи були виконанi реконструкцiя каналу сушил, монтаж нового 

газопроводу, установка нової системи подачi сушильного агента, установка надiйних i 

економiчних пальникових пристроїв нiмецької фiрми WEISHAUPT, встановлена система 

автоматизованого управлiння, вiдремонтовано примiщення операторской. Поставка обладнання nf 

налагодження його роботи була виконана фiрмою PKI-Teplotechna Brno spol. s.r.o., Чехiя. Новий 

тепловий агрегат забезпечує високу якiсть термообробки перiклазоуглеродiстих iзделiй. 

Використання нових пальникових пристроїв дозволило знизити питому витрату газу на 

термобработку однiєї тонни продукцiї в 1.5 рази. 

Все це масштабне технiчне переозброєння здiйснювалося за рахунок власних коштiв 

пiдприємства. 

Значних iнвестицiй та придбать в наступному роцi не планується. 

Примусового вiтчуження майна органами юстицiї з iнiцiативи кредиторiв за оснаннi п'ять рокiв 

роботи пiдприємства не було. 

  

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року 

між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими 

підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або 

членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, 

сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, 

застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація 

Протягом звiтного року мiж емiтентом, власниками iстотної участi, членами наглядової ради або 

членами виконавчого органу правочинiв укладено не було. Правочини укладенi з афiлiйованими 

особами вищезазначених осiб вiдсутнi. 

  

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

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". 

Пiдприємство з вересня 2013 року використовує орендовану одиницю основного засобу - торкрет 

установку марки PJ08. Строк оренди - 1 рiк. Всi основнi засоби знаходяться за мiстом 

розташування пiдприємства - в Центрально-Мiському районi м. Горлiвцi смт.Пантелеймонiвка. 

Наприкiнцi 2013 року згiдно спiльного рiшення керiвництва Товариства та Пантелеймонiвської 

селищної ради до власностi ради передано Палац культури. Товариство взяло на себе обов'язок 

фiнансування в 2014 роцi витрат на утримання об'єкта Палацу культури. 

Загальна ступiнь використання виробничих потужностей складає 15 вiдсоткiв.  

Ключовий напрямок капiтальних iнвестицiй - технiчне переозброєння.  

У 2013 роцi на Пантелеймонiвському вогнетривкому заводi сталася комплексна модернiзацiя та 

iнновацiйне оновлення всього виробничого циклу: на початку року запущена нова технологiчна 

лiнiя з виробництва магнезiальних флюсiв потужнiстю 50 тис.тонн на рiк, збiльшено потужностi з 

випуску перiклазоуглеродiстих виробiв до 25 тис.тонн на рiк. 

У квiтнi 2013 року на Пантелеймонiвському вогнетривкому заводi була введена в експлуатацiю 

нова автоматична лiнiя дозування, що складається з ваговiй вiзки, 30 бункерiв, шестi жiдкостних 



дозаторiв, трьох змiшувачiв фiрми Eirich (Нiмеччина). 

На пiдприємствi в серединi 2013 року пiсля реконструкцiї завершенi налагодження та пуск в 

експлуатацiю тунельного сушила для термообробки перiклазоуглеродiстих зделiй. Роботи 

виконанi в рамках проекту зi збiльшення потужностей випуска перiклазоуглеродiстих виробiв до 

25000 тонн на рiк. В процесi роботи були виконанi реконструкцiя каналу сушил, монтаж нового 

газопроводу, установка нової системи подачi сушильного агента, установка надiйних i 

економiчних пальникових пристроїв нiмецької фiрми WEISHAUPT, встановлена система 

автоматизованого управлiння, вiдремонтовано примiщення операторской. Поставка обладнання та 

налагодження його роботи була виконана фiрмою PKI-Teplotechna Brno spol. s.r.o., Чехiя. Новий 

тепловий агрегат забезпечує високу якiсть термообробки перiклазоуглеродiстих iзделiй. 

Використання нових пальникових пристроїв дозволило знизити питому витрату газу на 

термобработку однiєї тонни продукцiї в 1.5 рази. Цi заходи також дозволять знизити шкiдливi 

викиди в повiтря. 

Органiзоване з нуля виробництво нової продукцiї - флюсiв, до 2016 року вийде на розрахункову 

потужнiсть 100 тисяч тонн на рiк. 

Фiнансування капiтального будiвництва, розширення, або удосконалення основних засобiв, 

здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв Товариства. 

  

Проблеми, 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 

ергоносiї, складна процедура митного оформлення сировини при надходженнi на пiдприємство, 

невiдшкодування державою з бюджету податку на додану вартiсть. Дiяльнiсть пiдприємств тiсно 

пов'язана з суспiльно-полiтичним життям країни. Всi iснуючи економiчнi, полiтичнi, виробничо-

технологiчнi, соцiальнi та iншi фактори так чи iнакше впливають на дiяльнiсть Товариства. 

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень значний. 

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 податок на додану вартiсть 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. Можливi фактори 

ризику в господарськiй дiяльностi Товариства пов'язанi зi змiнами кон'юктури ринку, в якому дiє 

Товариство, форс-мажорнi, котрi є передбачуваними та регулярно вiдслiдковуються. Проте, в 

дiяльностi Товариства вiдсутнi такi фактори ризику, як: наявнiсть боргiв, загроза банкрутства, 

можливiсть реорганiзацiї, можливiсть невиконання договорiв, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi 

Товариства. 

  

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

У 2013 роцi ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" сплатило такi штрафнi санкцiї: 

- за порушення податкового законодавства - 510 грн. 

- вiдшкодування моральної шкоди колишнiм працiвникам - 29768,83 грн. 

- за перевищення договiрних величин споживання ел.енергiї - 349,33 грн. 

- штраф за самостiйно виявленi помилки у налоговому законодавствi - 358,61 грн. 

- вiдшкодування судового збору - 8293,43 грн. 

- штраф залiзницi - 39,10 грн. 

  

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 



Основною метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку, У своїй дiяльностi ПАТ 

"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" фiнансується за рахунок тiльки власних обiгових 

коштiв. Аналiз фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за 2013 р. по показниках 

лiквiдностi, платоспроможностi дозволяє зробити наступнi висновки про фiнансово-господарський 

стан пiдприємства: 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi. 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв до поточних зобов'язань пiдприємства i дорiвнює: 

а) на 31/12/2013 р. 

kа.л.= 0,64 

б) на 01/01/2013 р. 

kа.л.= 1,09 

Значення цього коефiцiєнта показує, що всi поточнi зобов'язання пiдприємства станом на 

31/12/2013 р. в разi потреби, можуть бути термiново покрити найбiльш лiкiдними активами в 

обсязi 64%. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття). 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне погашення поточних 

зобов'язань за рахунок оборотних активiв. Вiн дорiвнює:  

а) на 31/12/2013 р. 

kп.= 4,95 

б) на 01/01/2013 р. 

kп.= 5,26 

Коефiцiєнт показує достатнiсть власних ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для 

погашення поточних зобов'язань. 

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом на кiнець звiтного перiоду склав 3,93. 

Товариство має досить оборотних активiв для покрiття поточних зовозобов'язань, що вказує в 

цiлому на задовiльний фiнансовий стан й можливiсть прогнозування подальшого безперебiйного 

функцiонування пiдприємства при умовi подальшого збiльшення обсягiв доходiв вiд реалiзацiї.  

  

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладенi договора виконуються своєчасно. Враховуючи те, що товариство укладає договора з 

покупцями довгостроковi - до кiнця року, а щомiсячно отримує вiд замовника окремо заявку на 

необхiдну асортиментну кiлькiсть вiдвантаження вогнетривкої продукцiї, тому прибуток вiд 

виконання цих договорiв, якi не виконанi - не очiкується.  

  

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

У теперiшнiй час у вiтчизняному гiрничо-металургiйному комплексi мартенiвськi печi замiненi 

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 "Пантелеймонiвський 

вогнетривкий завод" 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 2013 р. освоювалося виробництво нових марок високоякiсних периклазовуглецевих 

вогнетривких виробiв та перiклазових неформованiх вогнетривiв, призначених для 



обслуговування i ремонтiв стальковшей та конвертерiв.  

У 2014 роцi на пiдприємствi проводяться дослiдницькi роботи по виробництву нових вогнетривiв - 

вiбролiтих плит на основi високоглиноземистих бетонiв. У 2014 роцi Пантелеймонiвський 

вогнетривкий завод готовий запропонувати своїм споживачам нову послугу - комплексне сервiсне 

обслуговування теплових агрегатiв металургiйних пiдприємств Украiни. Спрос на такi послуги у 

металургiв висок.  

Також у планах Товариства - освоєння ринку з надання послуг футерiвки обертових печей 

цементних пiдприємств. Всi цi мiри дають надiю збiльшення доходiв та покращення фiнансово - 

господарчої дiяльности Товариства.  

  

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

На протязi 2013 р. з цiллю полiпшення експлуатацiйних характеристик вогнетривких виробiв 

розробленi, упровадженнi та проведеннi промисловi випробування нових марок високоякiсних 

периклазовуглецевих вогнетривiв на основi нової високоякiсної сировини та перiклазових 

неформованiх вогнетривiв, призначених для обслуговування i ремонтiв стальковшей та 

конвертерiв. З початку 2013 року розпочато випуск нової продукцiї - неформованих вогнетривiв 

марки PANSLAG Р71 (магнезiальний флюс брiкетований). Витрати на iнновацiї за звiтний рiк 

склали 2312,2 тис.грн. 

Технiчним вiддiлом Товариства спiльно з управлiнням технiчних розробок Групи Магензiт в 2013 

роцi була проведена робота з удосконалення технологiї виробництва вогнетривiв: 

вдосконаленi вогнетриви - перiклазовуглецевi марок ППУ 151 , 152 , 153 , 362 , 471 , 473 , 622 , 623 

; периклазовi неформованi марок PANRAM , PANGUN , PANMOR , PANCAST ; магнезiальнi 

брикетованi флюси марки PANSLAG . 

Нова вогнетривка продукцiя, розроблена фахiвцями заводу, була вироблена та поставлена на 

наступнi пiдприємства: 

АзовЕлектроСталь, Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського, Алчевський 

металургiйний комбiнат, Єнакiєвський металургiйний завод. 

Частка нових виробiв по вiдношенню до загального обсягу продажiв вогнетривiв у 2013 роцi 

склала 6,4 %. 

  

Судові справи, 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 

21.01.2013 р. ПАТ "ПВЗ" подав позовну заяву на суму 666,8 тис. грн. до ЧП "Капрi" на стягнення 

заборгованостi. На дату оприлюднення звiту розгляд справи в Господарчому судi Луганської 

областi триває. 

21.01.2013 р. ПАТ "ПВЗ" подав позовну заяву на суму 636,8 тис. грн. до Схiдної митницi щодо 

правомiрностi рiшення про коригування митної вартостi iмпортованої сировини. На дату 

оприлюднення звiту розгляд справи триває у Вищому адмiнiстративному судi Украiни по касацiї 

Схiдної митницi.  

28.02.2013 р. ПАТ "ПВЗ" подав позовну заяву на суму 5659,2 тис. грн. до Горлiвської ОДПЇ щодо 

правомiрностi застосування податкових повiдомлень- рiшень. На дату оприлюднення звiту розгляд 

справи триває у Вищому адмiнiстративному судi Украiни по касацiї Горлiвської ОДПЇ. 

29.04.2013 р. ПАТ "ПВЗ" подав позовну заяву на суму 4244,6 тис. грн. до Горлiвської ОДПЇ щодо 

правомiрностi застосування податкових повiдомлень- рiшень. У березнi 2014 року розгляд справи 

у Вищому адмiнiстративному судi Украiни по касацiї Горлiвської ОДПЇ закiнчився на користь 

ПАТ "ПВЗ". 

24.05.2013 р. ПАТ "ПВЗ" подав позовну заяву на суму 2622,5 тис. грн. до Горлiвської ОДПЇ щодо 



правомiрностi застосування податкових повiдомлень- рiшень. На дату оприлюднення звiту розгляд 

справи триває у Вищому адмiнiстративному судi Украiни по касацiї Горлiвської ОДПЇ. 

06.06.2013 р. ПАТ "ПВЗ" подав позовну заяву на суму 9145,6 тис. грн. до Горлiвської ОДПЇ щодо 

правомiрностi застосування податкових повiдомлень- рiшень. На дату оприлюднення звiту розгляд 

справи триває у Вищому адмiнiстративному судi Украiни по касацiї Горлiвської ОДПЇ. 

У серпенi 2013 р. ПАТ "ПВЗ" подав позовну заяву до Днiпропетровської митницii щодо 

правомiрностi застосування рiшення коригування митної вартостi товару. На дату оприлюднення 

звiту розгляд справи триває в апеляцiйному судi по касацiї Днiпропетровської митницi. 

  

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

Основнi показники                                     2011 р.  2012 р.  2013 р. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Обсяг виробництва товарної продукцiї 229957 119157 129174 

у дiючих цiнах, тис. грн.  

у натуральному виразi, тис. тонн            39,8        18,7      20,6 

Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї, 191698  149248 116816 

тис.грн. 

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 (Росія).  

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.  

 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову 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: 
30220 32462 0 0 30220 32462 

будівлі та 

споруди 
7786 7528 0 0 7786 7528 

машини та 

обладнання 
16820 21345 0 0 16820 21345 

транспортні 

засоби 
5030 3049 0 0 5030 3049 

інші 584 540 0 0 584 540 

2. Невиробничого 

призначення: 
682 0 0 0 682 0 

будівлі та 

споруди 
682 0 0 0 682 0 

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 30902 32462 0 0 30902 32462 

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"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" має на кiнець звiтного перiоду згiдно МСФЗ 

основних засобiв залишковою вартiстю 32462 тис.грн., первiсна (справедлива) вартiсть яких 

складає 51950 тис.грн., сума зносу становить 19488 тис.грн. Протягом року надiйшло основних 

засобiв на суму 20571 тис.грн., вiбуло первiсною вартiстю 6484 тiс. грн.  

Пiдприємство з вересня 2013 року використовує орендовану 1 одиницю основного засобу - 

торкрет установку марки PJ08. Строк оренди - 1 рiк.  

Всi основнi засоби знаходяться за мiстом розташування пiдприємства - в Центрально-Мiському 

районi м. Горлiвцi смт.Пантелеймонiвка.  

Загальна ступiнь використання виробничих потужностей складає 15 вiдсоткiв.  

Ключовий напрямок капiтальних iнвестицiй - технiчне переозброєння:  

У 2013 роцi на Пантелеймонiвському вогнетривкому заводi сталася комплексна модернiзацiя та 

iнновацiйне оновлення всього виробничого циклу: на початку року запущена нова технологiчна 

лiнiя з виробництва магнезiальних флюсiв потужнiстю 50 тис.тонн на рiк, збiльшено потужностi з 

випуску перiклазоуглеродiстих виробiв до 25 тис.тонн на рiк. 

У квiтнi 2013 року на Пантелеймонiвському вогнетривкому заводi була введена в експлуатацiю 

нова автоматична лiнiя дозування, що складається з ваговiй вiзки, 30 бункерiв, шестi жiдкостних 

дозаторiв, трьох змiшувачiв фiрми Eirich (Нiмеччина). 

На пiдприємствi в серединi 2013 року пiсля реконструкцiї завершенi налагодження та пуск в 

експлуатацiю тунельного сушила для термообробки перiклазоуглеродiстих зделiй. Роботи 

виконанi в рамках проекту зi збiльшення потужностей випуска перiклазоуглеродiстих виробiв до 

25000 тонн на рiк. В процесi роботи були виконанi реконструкцiя каналу сушил, монтаж нового 

газопроводу, установка нової системи подачi сушильного агента, установка надiйних i 

економiчних пальникових пристроїв нiмецької фiрми WEISHAUPT, встановлена система 

автоматизованого управлiння, вiдремонтовано примiщення операторской. Поставка обладнання nf 



налагодження його роботи була виконана фiрмою PKI-Teplotechna Brno spol. s.r.o., Чехiя. Новий 

тепловий агрегат забезпечує високу якiсть термообробки перiклазоуглеродiстих iзделiй. 

Використання нових пальникових пристроїв дозволило знизити питому витрату газу на 

термобработку однiєї тонни продукцiї в 1.5 рази. Цi заходи також дозволять знизити шкiдливi 

викиди в повiтря. Iнвестiцiї спрямовуються на приведення основних фондiв у вiдповiднiсть iз 

вимогами нормативно-правових актiв по охоронi працi.  

Органiзоване з нуля виробництво нової продукцiї - флюсiв, до 2016 року вийде на розрахункову 

потужнiсть 100 тисяч тонн на рiк. 

Фiнансування капiтального будiвництва, розширення, або удосконалення основних засобiв, 

здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв Товариства.  

До невиробничих основних засобiв пiдприємства належала будiвля палацу культури. Наприкiнцi 

2013 року згiдно спiльного рiшення керiвництва Товариства та Пантелеймонiвської селищної ради 

до власностi ради передано Палац культури. Товариство взяло на себе обов'язок фiнансування в 

2014 роцi витрат на утримання об'єкта Палацу культури. 

Первiсна вартiсть основних засобiв по групам станом на 31.12.2013 р.: 

будiвлi i споруди - 12940 тис. грн. 

машини та обладнання - 31650 тис. грн. 

транспортнi засоби - 6649 тис. грн. 

iнструменти, приладдя, iнвентар - 711 тис. грн. 

Разом - 51950 тис. грн. 

Знос та ступiнь зносу основних засобiв по групам станом на 31.12.2013 р.: 

будiвлi i споруди - 5412 тис. грн. - 42% 

машини та обладнання - 10305 тис. грн. - 33% 

транспортнi засоби - 3600 тис. грн. - 54% 

iнструменти, приладдя, iнвентар - 171 тис. грн. - 24% 

Разом - 19488 тис. грн. - 38%. 

Ступiнь використання виробничих потужностей склав 15 % по групах основних засобiв: 

будiвлi i споруди,  

машини та обладнання , 

транспортнi засоби,  

iншi основнi засоби. 

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, у 2013 роцi цей показник зменшився на 

2,38 за рахунок зменьшення обсягiв реалiзацiї та становить 2,26. 

Яких небудь обмежень на використання майна емiтента не має. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

201403 213601 

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 201403 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. 

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 155 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 51143 X X 

Усього зобов'язань X 51298 X X 

Опис: У складi податкових зобов'язань вiдображено поточнi зобов'язання за 

розрахунками з бюджетом у сумi 155 тис. грн. 

У складi iнших зобов'язань вiдображенi поточнi зобов'язання: 

- довгостроковi забезпечення (актуарнi розрахунки виплат пенсiонерам) - 9891 

тис.грн.; 

- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 39045 тис. грн. 

- з одержаних авансiв - 214 тис. грн. 

- зi страхування - 172 тис. грн. 

- з оплати працi - 493 тис. грн. 

- з учасниками - 447 тис. грн. 

- поточнi забезпечення - 639 тис. грн. 

- iншi поточнi зобов'язання - 242 тис. грн. 

Разом: 51143 тис. грн. 

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 
Хромiтоперiклазовi 

вироби 
2155 тонн 12220 9.46 2652 тонн 13790 11.80 



2 
Перiклазохромiтовi 

сводовi вироби 
2032 тонн 11646 9.02 1255 тонн 6204 5.30 

3 
Перiклазовуглецевi 

вироби 
6000 тонн 60350 46.72 5263 тонн 52414 44.87 

4 Подварочний брiкет 1678 тонн 8651 6.70 1354 тонн 6041 5.20 

5 Флюс магнезiальний 4868 тонн 11475 8.88 4598 тонн 9118 7.81 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 
Матерiальнi витрати (сировина, матерiали, 

енергоносiї) 
70 

2 Витрати на оплату працi 15 

3 Амортизацiя 5 

4 Вiдрахування на соцiальнi заходи 7 

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



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

19.06.2013 21.06.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

23.12.2013 24.12.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ ""Аудиторська Фiрма 

Аудит ЛТД" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
33966819 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83015 Донецька область, м. 

Донецьк, бульвар Шкiльний, 

6 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3702 26.01.2006 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 

до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів** 

д/н  

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудитрська фiрма 

Аудит ЛТД" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
33966819 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83015 Донецька область, 

м.Донецьк, бульва Шкiльний, 

6/51 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3702 26.01.2006 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 

до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів** 

д/н  

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(звiт незалежного аудитора) 

щодо фiнансової звiтностi за 2013 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 29/04/2013 р. 

Аудитор здiйснив перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Пантелеймонiвський 

вогнетривкий завод» у складi Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2013 року, Звiтiв про сукупний дохiд, рух 

грошових коштiв та власний капiтал за 2013 рiк та 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). 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» несе вiдповiдальнiсть за складання та 

достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, 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, за вчинення значних правочинiв та 

стан корпоративного управлiння, за наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї 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 № 705 «Модифiкацiя 

думки у звiтi незалежного аудитора» 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. 

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки. 

Згiдно до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» достовiрне подання вимагає вiд суб’єкта господарювання подавати 

iнформацiю (у тому числi облiковi полiтики) так, щоб забезпечувати її зiставнiсть з фiнансовою звiтнiстю суб’єкта 

господарювання за попереднi перiоди. В Звiтi про фiнансовий стан на початок звiтного року суми дебiторської 

заборгованостi за виданими авансами та поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами вiдображенi 

згорнуто з сумами податкового кредиту та податкового зобов’язання з податку на додану вартiсть вiдповiдно. На 

кiнець звiтного року суми дебiторської заборгованостi за виданими авансами та поточної кредиторської 

заборгованостi за одержаними авансами вiдображенi з врахуванням сум податкового кредиту та податкового 

зобов’язання з податку на додану вартiсть, одночасно зазначенi суми податкового кредиту та податкового 

зобов’язання вiдображенi у статтях Звiту «Iншi поточнi зобов’язання» та «Iншi оборотнi активи» вiдповiдно. Таким 



чином, Товариством не була забезпечена зiставнiсть в частинi вiдображення iнформацiї щодо виданих та отриманих 

авансiв, що призвело до збiльшення валюти балансу в сумi 177тис.грн. станом на кiнець звiтного перiоду. В результатi 

цiєї невiдповiдностi завищенi на 56 тис.грн. витрати в Звiтi про сукупний дохiд в частинi нарахування резерву 

сумнiвних боргiв по авансах виданих, та занижений на цю суму розмiр нерозподiленого прибутку станом на 

31/12/2013р. 

Товариством некоректно перерахованi вiдстроченi податки станом на 31 грудня 2012 року. Якщо б вiдстроченi 

податки були коректно порахованi та визнанi згiдно з вимогами МСБО 12 «Податки на прибуток», вiдстроченi 

податковi активи та нерозподiлений прибуток збiльшилися би на 1338 тис.грн. станом на 1 сiчня 2013 року, на цю ж 

суму збiльшилися би витрати з податку на прибуток в Звiтi про сукупний дохiд за 2013 рiк.  

Висновок. Умовно-позитивна думка.  

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться в абзацi першому параграфу «Пiдстави для висловлення 

умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть станом на 31/12/2013 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПАТ ««Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» 

станом на 31/12/2013р. та фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та законодавства України. 

В ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. 

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 

Зареєстрований розмiр статутного капiталу складає 8 460 тис.грн., неоплачений капiтал вiдсутнiй. З урахуванням 

коригування, описаного в абзацi першому параграфу «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», 

розрахункова вартiсть чистих активiв становитиме 201 459 тис.грн., що вiдповiдає вимогам п.3. ст.155 Цивiльного 

кодексу України. 

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 

Аудитором, згiдно з вимогами МСА №720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що 

мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», здiйснено аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, зокрема, регулярною 

рiчною iнформацiєю, що подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та iнформацiєю 

щодо наявностi подiй, перелiк яких визначений статтею 41 Закону України вiд 23.02.2006р. № 3480-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 правочином 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 попередня фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк, складена 

вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтувалася на застосуваннi вимог Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

Вартiсть активiв в цiй звiтностi станом на 31/12/2012р. вiдображена в сумi 277 481 тис.грн. Тобто, значним 

правочином в розумiннi Закону для Товариства протягом 2013 року вважається правочин, якщо його сума перевищує 

27 748 тис.грн. 

За результатами проведеного аудиту аудитором встановлено наявнiсть угод з постачальником-нерезидентом України 

на придбання вогнетривкої продукцiї, обсяг по яких протягом року в вартiсному вираженi перевищив 25% вартостi 

активiв. Протягом звiтного року Товариством виконувалась угода по постачанню власної продукцiї резиденту 

України, загальна вартiсть по якому становила вiд 10% до 25% вартостi активiв, вчинення якого було схвалено 

Наглядовою радою Товариства лише 20/01/2014р.  

Протягом 2013 року питання попереднього узгодження значних правочинiв не розглядалося нi на засiданнях 

Наглядової ради, нi Загальними зборами акцiонерiв вiд 26 квiтня 2013 року. 

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.  

Згiдно наданої юридичним вiддiлом ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» iнформацiї, протягом 2013 року 

вiдбулося 3 засiдання Наглядової ради, у березнi, червнi та груднi 2013 року. Фактична перiодичнiсть засiдань не 

вiдповiдає термiнам визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. 

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 та недотримання термiнiв проведення засiдань Наглядовою 

Радою, 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 №04/14 вiд 10 лютого 2014 р. 

Дата початку проведення аудиту 26 лютого 2014 року. 

Дата закiнчення проведення аудиту 3 квiтня 2014 року. 
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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 2013 1 0 

2 2012 2 1 

3 2011 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Д/н Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): Нi Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Нi Ні 

 

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

(так/ні)  
Ні 

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  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  1 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
10 

 

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 корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 



Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  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 

або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, 

введено посаду ревізора / ні) 

- так, створено 

ревізійну 

комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

кількість членів ревізійної комісії - 3 осіб; 

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

трьох років?  - 8 разів 

 

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

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 



органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
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 зовнішнього аудитора Ні Ні Так 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)           

Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Корпоративний кодекс 

 



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

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 фінансової звітності? (так/ні)         Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган X 
 

Інше (запишіть) д/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 (ревізор) 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 (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  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  
  

 

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?                                Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)             Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 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: - не оприлюднено  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:  

Дотримання кодексу корпоративного управляння виконується. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 12 | 31 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ 

ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191787 

Територія Донецька за КОАТУУ 1410636900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво вогнетривких виробів за КВЕД 23.20 

Середня кількість 

працівників 
282 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
84695,Донецька обл., м.Горлiвка, вул.Карла 

Маркса, 2   

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 8 67 85 

первісна вартість 1001 107 170 85 

накопичена амортизація 1002 99 103 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 30902 32462 27083 

первісна вартість 1011 39455 51950 27083 

знос 1012 8553 19488 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 14421 15221 14607 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 45331 47750 41775 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 120186 125021 139455 

Виробничі запаси 1101 89028 84442 80507 

Незавершене виробництво 1102 4098 950 1326 

Готова продукція 1103 26826 38740 57554 

Товари 1104 234 889 68 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 40426 29973 13276 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

3384 

 

958 

 

1284 

з бюджетом 1135 16784 20608 3754 

у тому числі з податку на прибуток 1136 999 966 1208 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1082 1690 998 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 49664 26550 52452 

Готівка 1166 5 1 3 

Рахунки в банках 1167 49659 26549 52449 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 16 151 118 

Усього за розділом II 1195 231542 204951 211219 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 276873 252701 252994 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8460 8460 8460 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 7230 7230 7230 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 197911 185713 213840 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 213601 201403 229530 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 17870 9891 16263 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 17870 9891 16263 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 40485 39045 1256 

за розрахунками з бюджетом 1620 293 155 452 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 670 172 961 

за розрахунками з оплати праці 1630 1470 493 2150 

за одержаними авансами 1635 552 214 592 

за розрахунками з учасниками 1640 457 447 474 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1414 639 1198 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 61 242 0 

Усього за розділом IІІ 1695 45402 41407 7201 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 276873 252701 252994 

 

Примітки 

Основою надання фiнансової звiтностi Товариства є чиннi 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), 

мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). 

Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою 

переходу на МСФЗ визначено 1 сiчня 2012 року.  

До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi 

станом на 31 грудня 2013 року входить: 

- розрахунки з iншими дебiторами - 112 тис. грн.; 

- розрахунки з пiдзвiтними особами - 3 тис. грн.; 

- розрахунки за претензiями - 1552 тис. грн. 

- заборгованiсть Пенсiйного фонду - 22 тис. грн.; 

- аванси працiвникам - 1 тис. грн.  

Разом: 1690 тис. грн. 

До складу iнших оборотних активiв станом на 31 грудня 

2013 року входить: 



- грошовi документи у нацiональнiй валютi - 11 тис. грн.; 

- вiдстроченi податковий кредит та зобов'язання - 131 тис. 

грн.; 

- майбутнi витрати - 9 тис. грн. 

Разом: 151 тис. грн. 

До складу довгострокових забезпечень станом 31 грудня 

2013 року входять актуарнi розрахунки: 

- по пенсямй на пiльгових умовах - 9593 тис. грн.; 

- виплати за колективним договором - 298 тис. грн. 

Разом: 9891 тис. грн. 

До складу поточних забезпечень станом на 31 грудня 2013 

року у сумi 639 тис. грн. входять забезпечення виплат 

вiдпусток працiвникам.  

Нерозподiлений прибуток станом на 01 сiчня 2013 року 

скоригований (зменшений) на 608 тис. грн. за рахунок: 

1. Вiдновлення основних засобiв в активах, якi були 

визнанi помилково в якiстi не активiв станом на 31 грудня 

2012 року: 

- за первiсною вартiстю - збiльшено на 2217 тис. грн. 

- знос - збiльшено на 2806 тис. грн. 

- залишкова вартiсть зменшена на 589 тис. грн. 

2. Вiдновлення нематерiальних активiв в активах, якi були 

визнанi помилково в якiстi не активiв станом на 31 грудня 

2012 року: 

- за первiсною вартiстю - збiльшено на 20 тис. грн. 

- знос - збiльшено на 21 тис. грн. 

- залишкова вартiсть зменшена на 1 тис. грн. 

3. У зв'язку з коригуванням залишкової вартостi основних 

засобiв та нематерiальних активiв зменшено на 18 тис. 

грн. вiдстроченi податковi активи. 

Разом змiни балансу по активу та пасиву станом на 01 

сiчня 2013 року становять 608 тис. грн. 

 

Керівник 
Артамонов Дмитро Вiкторович 

 

Головний бухгалтер 
Непотачова Лариса Олексiївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 12 | 31 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ 

ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191787 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 116816 149248 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 114062 ) ( 143814 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

2754 

 

5434 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 10132 8773 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 14446 ) ( 19404 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2901 ) ( 2664 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 13819 ) ( 12528 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 18280 ) ( 20389 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2545 4144 

Інші доходи 2240 1282 1254 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 5566 ) ( 751 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 20019 ) ( 15742 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 800 -187 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 19219 ) ( 15929 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 7021 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 7021 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 7021 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 12198 15929 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 96459 121796 

Витрати на оплату праці 2505 21711 25006 

Відрахування на соціальні заходи 2510 9197 11142 

Амортизація 2515 7558 6679 



Інші операційні витрати 2520 3978 11723 

Разом 2550 138903 176346 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 846038 846038 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 846038 846038 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -22,72 -18,82 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -22,72 -18,82 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Основою надання фiнансової звiтностi Товариства є чиннi 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), 

мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). 

Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою 

переходу на МСФЗ визначено 1 сiчня 2012 року.  

Iншi операцiйнi доходи та витрати за 2013 рiк, що 

закiнчився 31 грудня, включали (тис. грн.): 

Доходи вiд товарообiгу по кафе за 2013 р. 331, за 2012 р. 

423 

Доходи вiд оренди за 2013 р. 140, за 2012 р. 98 

Доходи вiд реалiзацiї товарiв за 2013 р. 7184, за 2012 р. 

3026 

Доходи вiд реалiзацiї послуг за 2013 р. 198, за 2012 р. 159 

Доход вiд реалiзацiї валюти за 2013 р. 219, за 2012 р. 82 

Доход вiд операцiйної курсової рiзницi за 2013 р. 1568, за 

2012 р. 4736 

Отриманi штрафи за 2013 р. 12, за 2012 р. 29 

Вiдшкодування ранiш списаних активiв за 2013 р. 257, за 

2012 р. 200 

Списання кредиторської заборгованостi за 2013 р. 41, за 

2012 р. 18 

Iнше за 2013 р. 182, за 2012 р. 2 

Всього Iншi операцiйнi доходи: за 2013 р. 10132, за 2012 р. 

8773 

Витрати вiд реалiзацiї товарiв в кафе за 2013 р. 523, за 

2012 р. 268 

Витрати по орендi за 2013 р. 30, за 2012 р. 5 

Витрати вiд реалiзацiї товарiв за 2013 р. 6326, за 2012 р. 

2491 

Витрати вiд реалiзацiї валюти за 2013 р. 1201, за 2012 р. 

175 

Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi за 2013 р. 1708, 

за 2012 р. 4712 

Витрати по штрафам за 2013 р. 869, за 2012 р. 683 

Витрати на резерв безнад. заборгованостi за 2013 р. 187, за 

2012 р. 166 

Нестача (порча) запасiв за 2013 р. 0, за 2012 р. 87 

Витрати на утримання Палацу культури за 2013 р. 655, за 

2012 р. 744 



Витрати на утримання фельдшерського пункту за 2013 р. 

162, за 2012 р. 302 

Iнше за 2013 р. 2158, за 2012 р. 2895 

Всього Iншi операцiйнi витрати: за 2013 р. 13819, за 2012 

р. 12528 

 

Iншi фiнансовi доходи та витрати за 2013 рiк, що 

закiнчився 31 грудня, включали (тис. грн.): 

Процентнi доходи за 2013 р. 2545, за 2012 р. 4144 

Всього фiнансовi доходи за 2013 р. 2545, за 2012 р. 4144 

Фiнансовi витрати за 2013 р. 0, за 2012 р. 0 

 

Iншi доходи та витрати за 2013 рiк, що закiнчився 31 

грудня, включали тис. грн.): 

Доходи вiд лiквiдацiї основних засобiв за 2013 р. 1280, за 

2012 р. 1252 

Iншi за 2013 р. 2, за 2012 р. 2 

Всього iншi доходи за 2013 р. 1282, за 2012 р. 1254 

Витрати по лiквiдацiї основних засобiв за 2013 р. 464, за 

2012 р. 751 

Витрати по безоплатнiй передача Палацу Культури за 

2013 р. 727, за 2012 р. 0 

Витрати по знецiненню активiв за 2013 р. 4366, за 2012 р. 

0 

Iншi витрати за 2013 р. 9, за 2012 р. 0 

Всього iншi витрати за 2013 р. 5566, за 2012 р. 751 

 

Адмiнiстративнi витрати за 2013 рiк, що закiнчився 31 

грудня, включали (тис. грн.): 

Iнформацiйно-консультацiйни послуги за 2013 р. 248, за 

2012 р. 330 

Матерiали, ГСМ за 2013 р. 340, за 2012 р. 418 

Послуги зв’язку за 2013 р. 123, за 2012 р. 147 

Транспортнi послуги за 2013 р. 258, за 2012 р. 256 

Податки, крiм податку на прибуток за 2013 р. 527, за 2012 

р. 350 

Електрична енергiя, опалення за 2013 р. 503, за 2012 р. 781 

Утримання службового автотранспорту за 2013 р. 42, за 

2012 р. 106 

Заробiтна плата та пов’язанi з нею витрати за 2013 р. 

10198, за 2012 р. 13839 

Амортизацiя за 2013 р. 708, за 2012 р. 850 

Професiйни послуги за 2013 р. 86, за 2012 р. 402 

Iнше за 2013 р. 1413, за 2012 р. 1925 

Разом по адмiнiстративним витратам за 2013 р. 14446, за 

2012 р. 19404 

Витрати на збут за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня, 

включали (тис. грн.): 

Митнi послуги за 2013 р. 0, за 2012 р. 65 

Тара, пакування за 2013 р. 86, за 2012 р. 258 

Матерiали за 2013 р. 27, за 2012 р. 37 

Транспортнi послуги за 2013 р. 694, за 2012 р. 544 

Витрати по навантажуванню за 2013 р. 1008, за 2012 р. 871 



Заробiтна плата та пов’язанi з нею витрати за 2013 р. 824, 

за 2012 р. 768 

Амортизацiя за 2013 р. 20, за 2012 р. 59 

Iнше за 2013 р. 242, за 2012 р. 62 

Разом по витратам на збут за 2013 р. 2901, за 2012 р. 2664 

 

Нерозподiлений прибуток станом на 01 сiчня 2013 року 

скоригований (зменшений) на 608 тис. грн. за рахунок: 

1. Вiдновлення основних засобiв в активах, якi були 

визнанi помилково в якiстi не активiв станом на 31 грудня 

2012 року: 

- за первiсною вартiстю - збiльшено на 2217 тис. грн. 

- знос - збiльшено на 2806 тис. грн. 

- залишкова вартiсть зменшена на 589 тис. грн. 

2. Вiдновлення нематерiальних активiв в активах, якi були 

визнанi помилково в якiстi не активiв станом на 31 грудня 

2012 року: 

- за первiсною вартiстю - збiльшено на 20 тис. грн. 

- знос - збiльшено на 21 тис. грн. 

- залишкова вартiсть зменшена на 1 тис. грн. 

3. У зв'язку з коригуванням залишкової вартостi основних 

засобiв та нематерiальних активiв зменшено на 18 тис. 

грн. вiдстроченi податковi активи. 

Разом змiни балансу по активу та пасиву станом на 01 

сiчня 2013 року становять 608 тис. грн. 

 

Наступни показники Звiту за 2012 рiк скоригованi за 

рахунок перерахування амортизацiї та податку на 

прибуток:  

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї збiльшено на 590 тис. 

грн. 

- валовий прибуток зменшено на 590 тис. грн. 

- фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (збиток) 

збiльшено на 590 тис. грн. 

- фiнансовий результат до оподаткуванняi (збиток) 

збiльшено на 590 тис. грн. 

- витрати з податку на прибуток збiльшено на 18 тис. грн. 

- чистий фiнансовий результат збиток збiльшено на 608 

тис. грн. 

 

Керівник 
Артамонов Дмитро Вiкторович 

 

Головний бухгалтер 
Непотачова Лариса Олексiївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 12 | 31 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ 

ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191787 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

157373 

 

142214 

Повернення податків і зборів 3005 637 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 437 383 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 243 639 

Надходження від повернення авансів 3020 2965 556 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1456 409 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 11 23 

Надходження від операційної оренди 3040 153 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 236 2073 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 113807 ) 

 

( 78256 ) 

Праці 3105 ( 19107 ) ( 20623 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10705 ) ( 11016 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 29249 ) ( 30722 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 103 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 150 ) ( 300 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 29099 ) ( 30319 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 249 ) ( 3753 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 55 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 2244 ) ( 1366 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -11850 506 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 65 54 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 12551 ) ( 7142 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -12486 -7088 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 1089 3633 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 10 ) ( 17 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1079 3616 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -23257 -2966 

Залишок коштів на початок року 3405 49664 52452 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 143 178 

Залишок коштів на кінець року 3415 26550 49664 

 

Примітки 

Облiк грошових коштiв на рахунках у банку ведеться у 

вiдповiдностi iз методологiєю, встановленою "Iнструкцiєю 

про застосування Плану рахункiв бухгалтнрського облiку 

активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй 

пiдприємств та органiзацiй", затвердженою наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291.  

Станом на 31 грудня 2013 року грошовi кошти складають 

у нацiональнiй валютi - 14265 тис. грн., у iностраннiй 

валютi - 12284 тис. грн., готiвка в касi - 1 тис. грн., разом - 

26550 тис. грн. 

 

Керівник 
Артамонов Дмитро Вiкторович 

 

Головний бухгалтер 
Непотачова Лариса Олексiївна 
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Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00191787 
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Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 8460 0 0 7230 198519 0 0 214209 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 -608 0 0 -608 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 8460 0 0 7230 197911 0 0 213601 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -19219 0 0 -19219 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 7021 0 0 7021 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 7021 0 0 7021 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -12198 0 0 -12198 

Залишок на 

кінець року 
4300 8460 0 0 7230 185713 0 0 201403 

 

Примітки 

Нерозподiлений прибуток станом на 01 сiчня 2013 року скоригований (зменшений) 

на 608 тис. грн. за рахунок: 

1. Вiдновлення основних засобiв в активах, якi були визнанi помилково в якiстi не 

активiв станом на 31 грудня 2012 року: 

- за первiсною вартiстю - збiльшено на 2217 тис. грн. 

- знос - збiльшено на 2806 тис. грн. 

- залишкова вартiсть зменшена на 589 тис. грн. 

 

2. Вiдновлення нематерiальних активiв в активах, якi були визнанi помилково в якiстi 

не активiв станом на 31 грудня 2012 року: 

- за первiсною вартiстю - збiльшено на 20 тис. грн. 

- знос - збiльшено на 21 тис. грн. 

- залишкова вартiсть зменшена на 1 тис. грн. 

 

3. У зв'язку з коригуванням залишкової вартостi основних засобiв та нематерiальних 

активiв зменшено на 18 тис. грн. вiдстроченi податковi активи. 

 

Разом змiни балансу по активу та пасиву станом на 01 сiчня 2013 року становять 608 

тис. грн. 

 

Iнший сукупний дохiд у розмiрi 7021 тис. грн. у складi змiни за 2013 рiк 

нерозподiленого прибутку складається з переоцiнки зобов'язань плану - актуарного 

прибутку згiдно актуарної оцiнки пенсiйних та довгострокових соцiальних 

зобов'язань. 

 

Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2013 року складає 201403 

тис.грн., що бiльше скоригованого статутного капiталу 8460 тис.грн. та перевищує 



мiнiмальний розмiр статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 

Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi 

статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. 

 

Керівник 
Артамонов Дмитро Вiкторович 

 

Головний бухгалтер 
Непотачова Лариса Олексiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. Загальна iнформацiя. 

Публiчне акцiонерне товариство "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод" (далi - ПАТ «ПВЗ», 

Пiдприємство) - акцiонерне товариство, зареєстроване в Українi.  

Його кiнцевою контролюючою стороною є «Група «Магнезит» (представництво у м. Москвi 

(Росiя), 119180, вул. Велика Полянка, б. 43, стр. 3. 

Юридична адреса ПАТ «ПВЗ» 84695, м. Горлiвка, Донецької областi, вул. Карла Маркса, буд. 2. 

Основна дiяльнiсть ПАТ «ПВЗ» є виробництво вогнетривких виробiв на заводi, який знаходиться 

за адресою: 84695, м. Горлiвка, Донецької областi, вул. Карла Маркса, буд. 2. Ця продукцiя 

реалiзується в Українi та за кордоном. Головними споживачами є металургiйнi пiдприємства.  

2. Основнi положення облiкової полiтики  

2.1.Основа пiдготовки.  

Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2013 р., є першою фiнансовою звiтнiстю, 

пiдготовленої за МСФЗ. За попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 

2011 р., ПАТ «ПВЗ» готовило фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень 

бухгалтерського облiку (П(С)БО). 

Вiдповiдно, ПАТ «ПВЗ» пiдготувало фiнансову звiтнiсть, що ґрунтується на МСФО, якi 

застосовуються вiдносно звiтних перiодiв, що завершуються 31 грудня 2013 р. або пiсля цiєї дати, 

разом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31 грудня 2012 р. та 31 грудня 2011 р. При 

пiдготовцi попередньоi за 2012 рiк фiнансової звiтностiзвiт про фiнансове становище був 

пiдготовлений на 1 сiчня 2012 р., дату переходу на МСФЗ.  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за принципом облiку за iсторичною вартiстю, за винятком 

основних засобiв, якi оцiнюються за переоцiненою вартiстю. 

Основнi положення облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, 

описанi нижче.  

Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривен. Якщо не вказане iнше, усi суми приведенi з 

округленням до тисяч.  

2.2. 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 2013 року, основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в 

iноземнiй валютi, становили: 

Долар США 7,993 

Росiйський рубль 0,24497 

Евро 11,04153 



2.3 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.  

2.4. 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.  

2.4.1. 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.  

2.4.2. 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. 

2.4.3. 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. 

2.4.4. 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.  

2.5. 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.  

2.5.1. 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.  

2.5.2. 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.  

2.6. 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.  

2.7. 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. 



2.8. 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. 

2.9. 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. Методи оцiнки:  

Оцiнка нерухомого майна з точки зору триваючого використання : 

• Для операцiйних активiв , якi використовуються у виробничiй дiяльностi Пiдприємства - оцiнка 

справедливої вартостi будiвель , споруд та передавальних пристроїв виконана з використанням 

витратного пiдходу . База оцiнки - залишкова вартiсть замiщення . 

• Оцiнка справедливої вартостi надлишкових об'єктiв нерухомостi , якi можуть бути окремими 

об'єктами продажу , виконана з використанням методiв порiвняльного та дохiдного пiдходiв . База 

оцiнки - ринкова вартiсть . При цьому розглядається локальне мiсце розташування i 

функцiональне призначення нерухомостi. До складу даних об'єктiв увiйшли: 

- Будiвлi гаражiв та iнших допомiжних примiщень колишнього автотранспортного дiлянки заводу; 

- Будiвля магазину; 

- Будiвлi соцiальної сфери: кафе- їдальня i палац культури. 

• Оцiнка справедливої вартостi надлишкових об'єктiв , якi не можуть бути видiленi i представляти 

окремий об'єкт продажу , проведена з точки зору лiквiдацiї , виходячи з вартостi повертаються 



матерiалiв . Вартiсть лiквiдацiї розраховувалася також для об'єктiв , якi непридатнi до подальшої 

експлуатацiї. У разi , коли витрати на лiквiдацiю перевищують вартiсть повертаються матерiалiв , 

справедлива вартiсть об'єкта оцiнки прийнята рiвною нулю. 

Розрахунок ринкової вартостi виконаний з використанням порiвняльного пiдходу. 

Оцiнка справедливої вартостi машин , обладнання та iнших матерiальних активiв виконана 

виходячи з їх фiзичного стану та придатностi до використання.  

Оцiнка одиниць обладнання та машин, що входять до складу об'єкта оцiнки , проведена iз 

застосуванням методологiчних пiдходiв i методiв оцiнки , якi спрямованi на визначення ринкової 

вартостi. Розрахунок здiйснено з використанням комбiнування витратного та порiвняльного 

пiдходiв по нижче наведеним алгоритмом : 

1 . Визначення вартостi замiщення - аналiз цiн продажiв ( пропозицiй до продажу ) та вибiр 

об'єктiв порiвняння , якi схожi з об'єктом оцiнки по основним цiноутворюючим характеристикам 

(елементам порiвняння). 

2 . Пiсля зiставлення об'єктiв порiвняння i оцiнюваного обладнання за своїми характеристиками i 

виявлення всiх чинникiв вiдмiнностi вносяться вiдповiднi поправки. Порядок i характер 

застосування поправок до вартостi обраного об'єкта порiвняння (аналога ) залежить вiд ступеня i 

характеру вiдмiнностей мiж даним об'єктом i оцiнюваним . 

3 . Для устаткування, що монтується , у вiдповiднiсть обраної концепцiї оцiнки ( вартiсть у 

користуваннi або в обмiнi ) в розрахунках враховуються витрати на монтаж i пуско -наладку або 

демонтаж. 

4 . Розрахунок справедливої вартостi шляхом облiку накопиченого зносу до вартостi замiщення . 

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. 

2.10. 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. 

2.11. 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. 

2.12. 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. 

2.13 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.  

2.14 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 . 

2.15 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.  

2.16 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.  

2.17 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. 

2.18 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.  

2.19 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.  

3. Iстотнi бухгалтерськi оцiнки i судження при застосуваннi облiкової полiтики  

ПАТ «ПВЗ» робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, показаних в 

звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i 

ґрунтуються на досвiдi керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке 

при iснуючих обставинах вважається обґрунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво також 

використовує певнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi 

найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, i оцiнки, якi можуть привести до 

значних коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового 

року, включають:  

Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй 

заборгованостi. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по 

основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах. 

При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi чинники: аналiз дебiторської 

заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi по термiнах, їх 

зiставлення зi встановленими термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове положення клiєнтiв i 

погашення ними заборгованостi у минулому. Якби фактично поверненi суми були меншими, нiж 

за оцiнками керiвництва, пiдприємству довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. 

Пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання i 

iншi винагороди працiвникам з використанням методу прогнозованої умовної одиницi на пiдставi 

актуарних припущень, що є усiєю наявною у керiвництва iнформацiєю про змiннi величини, якi 

визначають остаточну вартiсть пенсiй до виплати i iнших винагород працiвникам. Оскiльки 

планом управляє держава, пiдприємство може не мати повного доступу до iнформацiї, i, як 

наслiдок, значний вплив на пенсiйне зобов'язання можуть мати допущення про те, коли i чи 

скористається спiвробiтник раннiм виходом на пенсiю, чи необхiдно буде пiдприємству 

фiнансувати пенсiйнi виплати колишньому спiвробiтниковi, залежно вiд того, чи продовжував вiн 

працювати в шкiдливих умовах, вiрогiдностi переходу спiвробiтникiв вiд зайнятостi, що припускає 

фiнансування пенсiйних виплат державою, до зайнятостi, що припускає фiнансування пенсiйних 

виплат пiдприємством. Поточна вартiсть зобов'язань за планом зi встановленими виплатами 

залежать вiд ряду чинникiв, якi визначаються на пiдставi актуарних розрахункiв з використанням 

ряду допущень. Основнi допущення, використовуванi при визначеннi чистих витрат (прибуткiв) 

по пенсiйному забезпеченню, включають ставку дисконтування та очiкуване зростання заробiтної 

плати. Будь-якi змiни в цих допущеннях вплинуть на поточну вартiсть зобов'язань.  

Пiдприємство визначає вiдповiдну ставку дисконтування у кiнцi кожного року. Ця процентна 

ставка повинна використовуватися для визначення поточної вартостi очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв, необхiдних для погашення пенсiйних зобов'язань. При визначеннi вiдповiдної 

ставки дисконтування враховуються процентнi ставки по корпоративних i державних облiгацiях з 

високою кредитною якiстю у валютi, в якiй будуть зробленi цi виплати, i термiн погашення яких 

приблизно вiдповiдає термiну погашення цього зобов'язання. Iншi ключовi допущення для 

пенсiйних зобов'язань частково ґрунтуються на поточних ринкових умовах.  

Податкове законодавство. Податкове, валютне i митне законодавство України продовжує 

змiнюватися. Суперечливi положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає, що його 

тлумачення є доречним i обґрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його 

не оспорять.  

Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi пiдприємство проводить операцiї з 

пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або 

неринковими цiнами, використовуються професiйнi судження, якщо для таких операцiй немає 

активного ринку. Фiнансовi iнструменти спочатку признаються за справедливою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика ПАТ «ПВЗ» передбачає 

вiддзеркалення прибутку i збиткiв вiд операцiй з пов'язаними сторонами в звiтi про фiнансовi 

результати. Основою для таких суджень є цiни для подiбних операцiй мiж незв'язаними сторонами 



i аналiз ефективної процентної ставки.  

Визнання вiдстрочених активiв по податку на прибуток. Визнанi вiдстроченi податковi активи - це 

податки на прибуток, якi будуть вiдшкодованi через зниження прибутку оподаткування в 

майбутньому. Вони показанi в балансi. Вiдстроченi податковi активи признаються в тiй мiрi, 

вiдносно якої iснує висока мiра вiрогiдностi, що вiдповiдну податкову пiльгу вдасться реалiзувати. 

При визначеннi майбутнiх оподатковуваних доходiв та суми податкових вигод керiвництво 

використовує судження та розрахунки оподатковуваного прибутку за попереднi перiоди, а також 

майбутнього очiкуваного доходу, як це уявляється iмовiрним при iснуючих обставинах.  

Залишковi термiни корисного використання основних засобiв. Керiвництво пiдприємства визначає 

очiкуванi термiни корисного використання i вiдповiднi ставки амортизацiї. Ця оцiнка базується на 

технiчних вимогах. Керiвництво збiльшить ставку амортизацiї у випадках, якщо термiни 

корисного використання менше нiж ранiше оцiненi термiни.  

Знецiнення основних засобiв. Пiдприємство зобов'язане проводити аналiз одиницi, що генерує 

грошовi кошти, на предмет знецiнення. Одним з основних чинникiв при визначеннi одиницi, що 

генерує грошовi кошти, являється можливiсть оцiнки окремих грошових потокiв для такої 

одиницi.  

 

4. Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2013 року (тис. грн.): 

 

4.1 Необоротнi активи: за 2013 р. 47750, за 2012 р. 45331, за 2011 р. 41775 

Основнi засоби: за 2013 р. 32462, за 2012 р. 30902, за 2011 р. 27083 

Нематерiальнi активи: за 2013 р. 67, за 2012 р. 8, за 2011 р. 85 

Вiдстроченi податковi активи: за 2013 р. 15221, за 2012 р. 14421, за 2011 р. 14607 

Оборотнi активи: за 2013 р. 204951, за 2012 р. 231542, за 2011 р. 211219 

Запаси: за 2013 р. 125021, за 2012 р. 120186, за 2011 р. 139455 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть: за 2013 р. 52271, за 2012 р. 60677, за 2011 р. 18028 

Авансовi платежi: за 2013 р. 958, за 2012 р. 3384, за 2011 р. 1284 

Грошi та їх еквiваленти: за 2013 р. 26550, за 2012 р. 49664, за 2011 р. 52452 

Iншi оборотнi активи: за 2013 р. 151, за 2012 р. 16, за 2011 р. 0 

Усього активiв: за 2013 р. 252701, за 2012 р. 276873, за 2011 р. 252994 

Власний капiтал: за 2013 р. 201403, за 2012 р. 213601, за 2011 р. 229530 

Капiтал: за 2013 р. 8460, за 2012 р. 8460, за 2011 р. 8460 

Резервний капiтал: за 2013 р. 7230, за 2012 р. 7230, за 2011 р. 7230 

Нерозподiлений прибуток: за 2013 р. 185713, за 2012 р. 197911, за 2011 р. 213840 

Довгостроковi зобов’язання: за 2013 р. 9891, за 2012 р. 17870, за 2011 р. 17461 

Поточнi зобов’язання: за 2013 р. 41407, за 2012 р. 45402, за 2011 р. 6003 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть: за 2013 р. 40312, за 2012 р. 43375, за 2011 р. 5293 

Аванси отриманi: за 2013 р. 214, за 2012 р. 552, за 2011 р. 592  

Поточнi забезпечення: за 2013 р. 639, за 2012 р. 1414, за 2011 р. 0 

Iншi поточнi зобов’язання: за 2013 р. 242, за 2012 р. 61, за 2011 р. 118 

Усього капiталу та зобов’язань: за 2013 р. 252701, за 2012 р. 276873, за 2011 р. 252994 

 

4.2 Звiт про сукупнi прибутки (збитки) за рiк, що завершився 31 грудня 2013 року (тис. грн..): 

Дохiд: за 2013 р. 116816, за 2012 р. 149248 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї: за 2013 р. 114062, за 2012 р. 143814 

Валовий прибуток: за 2013 р. 2754, за 2012 р. 5434 

Iншi операцiйнi доходи: за 2013 р. 10132, за 2012 р. 8773 

Адмiнiстративнi витрати: за 2013 р. 14446, за 2012 р. 19404 

Витрати на збут: за 2013 р. 2901, за 2012 р. 2664 

Iншi операцiйнi витрати: за 2013 р. 13819, за 2012 р. 12528 

Збиток вiд операцiйної дiяльностi: за 2013 р. 18280, за 2012 р. 20389 

Фiнансовi доходи: за 2013 р. 2545, за 2012 р. 4144 

Iншi доходи: за 2013 р. 1282, за 2012 р. 1254 



Iншi витрати: за 2013 р. 5566, за 2012 р. 751 

Збиток до оподаткування: за 2013 р. 20019, за 2012 р. 15742 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток: за 2013 р. 800, за 2012 р. (187) 

Збиток за рiк: за 2013 р. 19219, за 2012 р. 15929 

 

4.3 Звiт про рух коштiв за рiк, що завершився 31 грудня 2013 року (тис. грн..): 

Операцiйна дiяльнiсть: 

Грошовi надходження вiд реалiзацiї: за 2013 р. 157373, за 2012 р. 142214 

Повернення зборiв: за 2013 р. 637, за 2012 р. 0 

Цiльове фiнансування: за 2013 р. 437, за 2012 р. 383 

Надходження авансiв: за 2013 р. 243, за 2012 р. 639 

Надходження вiд повернення авансiв: за 2013 р. 2965, за 2012 р. 556 

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на рахунках: за 2013 р. 1456, за 2012 р. 409 

Надходження вiд боржникiв штрафiв: за 2013 р. 11, за 2012 р. 23 

Iншi надходження: за 2013 р. 389, за 2012 р. 2073 

Витрачання на оплату товарiв: за 2013 р. 113807, за 2012 р. 78256 

Витрачання на оплату працi: за 2013 р. 19107, за 2012 р. 20623 

Витрачання на оплату соцiальних заходiв: за 2013 р. 10705, за 2012 р. 11016 

Витрачання на оплату зобов’язань з податкiв i зборiв: за 2013 р. 29249, за 2012 р. 30722 

Витрачання на оплату авансiв: за 2013 р. 249, за 2012 р. 3753 

Витрачання на оплату повернення авансiв: за 2013 р. 0, за 2012 р. 55 

Iншi витрачання: за 2013 р. 2244, за 2012 р. 1366 

Чистi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi: за 2013 р. -11850, за 2012 р. 506 

Iнвестицiйна дiяльнiсть: 

Надходження вiд продажу необоротних активiв: за 2013 р. 65, за 2012 р. 54 

Купiвля основних засобiв та нематерiальних активiв: за 2013 р. 12551, за 2012 р. 7142 

Чистi потоки грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi: за 2013 р. -12486, за 2012 р. -7088 

Фiнансова дiяльнiсть: 

Iншi надходження: за 2013 р. 1089, за 2012 р. 3633 

Сплаченi дивiденди: за 2013 р. 10, за 2012 р. 17 

Чистi потоки грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi: за 2013 р. 1079, за 2012 р. 3616 

Чистий прирiст грошових коштiв та їх еквiвалентiв: за 2013 р. -23257, за 2012 р. -2966 

Курсова рiзниця: за 2013 р. 143, за 2012 р. 178 

Грошовi кошти та їх еквiваленти: на 1 сiчня 2013 р. 49664, на 1 сiчня 2012 р. 52452 

Грошовi кошти та їх еквiваленти: на 31 грудня 2013 р. 26550, на 31 грудня 2012 р. 49664 

 

4.4 Звiт про рух власного капiталу за рiк, що завершився 31 грудня 2013 року (тис. грн.) 

Акцiонерний капiтал: 

На 1 сiчня 2013 року 8460 

На 31 грудня 2013 року 8460 

Резервний капiтал: 

На 1 сiчня 2013 року 7230 

На 31 грудня 2013 року 7230 

Нерозподiлений прибуток: 

Акцiонерний капiтал: 

На 1 сiчня 2013 року 198519 

Виправлення помилок: -608 

Скоригований залишок на 1 сiчня 2013 року 197911 

Усього сукупних доходiв за рiк: -12198 

На 31 грудня 2013 року : 185713 

Усього капiталу: 

На 1 сiчня 2013 року 214209 

Скоригований залишок на 1 сiчня 2013 року 213601 



Усього сукупних доходiв за рiк: -12198 

На 31 грудня 2013 року : 201403 

 

4.1.1 Доходи 

Аналiз доходiв вiд триваючої дiяльностi за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня, представлений у 

такий спосiб (тис. грн.): 

Дохiд вiд реалiзацiї вогнетривких виробiв за 2013 р. 103686, за 2012 р. 148419  

Дохiд вiд реалiзацiї вогнетривких мас, мертелiв та сумiшi за 2013 р. 12256, за 2012 р. 826 

Дохiд вiд реалiзацiї вогнетривких порошкiв за 2013 р. 515, за 2012 р. 0 

Дохiд вiд iншої реалiзацiї за 2013 р. 359, за 2012 р. 3 

Разом за 2013 р. 116816, за 2012 р. 149248 

 

Географiчна iнформацiя 

Пiдприємство веде дiяльнiсть в однiй країнi - Українi. 

 

Iнформацiя iз сегментiв 

Продукти й послуги звiтних сегментiв 

Iнформацiя, надавана головнiй посадовiй особi, вiдповiдальному за прийняття рiшень по 

операцiйнiй дiяльностi, для цiлей розподiлу ресурсiв й оцiнки результатiв по сегментах, стосується 

видiв проданих товарiв. ПАТ «ПВЗ» провадить свою дiяльнiсть лише в Українi, яка є єдиним 

мiсцем розташування активiв пiдприємства.  

Таким чином, звiтнi сегменти згiдно МСФЗ 8 представленi в такий спосiб (тис. грн.): 

- прямi продажi вогнетривких виробiв - за 2013 р. 116816, за 2012 р. 149248 

 

Доход i результати по сегментах 

Аналiз доходу й результатiв вiд триваючої дiяльностi по звiтному сегменту представлений у такий 

спосiб 

Доходи по сегменту  

Дохiд вiд реалiзацiї вогнетривких виробiв за 2013 р. 103686, за 2012 р. 148419  

Дохiд вiд реалiзацiї вогнетривких мас, мертелiв та сумiшi за 2013 р. 12256, за 2012 р. 826 

Дохiд вiд реалiзацiї вогнетривких порошкiв за 2013 р. 515, за 2012 р. 0 

Дохiд вiд iншої реалiзацiї за 2013 р. 359, за 2012 р. 3 

Разом по триваючiй дiяльностi за 2013 р. 116816, за 2012 р. 149248 

Принципи облiкової полiтики звiтних сегментiв не вiдрiзняються вiд принципiв облiкової полiтики 

Пiдприємства, описаних у Примiтцi 2. Прибуток сегмента являє собою прибуток, зароблений у 

сегментi без розподiлу адмiнiстративних витратi, iнвестицiйного доходу, iнших прибуткiв i 

збиткiв, фiнансових витрат i витрати по податку на прибуток.  

 

4.1.2 Собiвартiсть реалiзованою продукцiї 

Собiвартiсть реалiзованою продукцiї за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня, включала (тис. грн.): 

Сировина за 2013 р. 73735, за 2012 р. 94907 

Матерiали за 2013 р. 2574, за 2012 р. 2032 

Спецiальний одяг та спецiальна оснастка за 2013 р. 819, за 2012 р. 775 

Електрична енергiя, газ за 2013 р. 11310, за 2012 р. 18538 

Ремонти та експлуатацiйнi витрати за 2013 р. 1692, за 2012 р. 1630 

Заробiтна плата та пов’язанi витрати за 2013 р. 16786, за 2012 р. 19791 

Амортизацiя за 2013 р. 6691, за 2012 р. 5331 

Iнше за 2013 р. 455, за 2012 р.810 

Разом по собiвартостi реалiзованою продукцiї за 2013 р. 114062, за 2012 р.143814 

 

4.1.3 Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня, включали (тис. грн.): 

Iнформацiйно-консультацiйни послуги за 2013 р. 248, за 2012 р. 330 



Матерiали, ГСМ за 2013 р. 340, за 2012 р. 418 

Послуги зв’язку за 2013 р. 123, за 2012 р. 147 

Транспортнi послуги за 2013 р. 258, за 2012 р. 256 

Податки, крiм податку на прибуток за 2013 р. 527, за 2012 р. 350 

Електрична енергiя, опалення за 2013 р. 503, за 2012 р. 781 

Утримання службового автотранспорту за 2013 р. 42, за 2012 р. 106 

Заробiтна плата та пов’язанi з нею витрати за 2013 р. 10198, за 2012 р. 13839 

Амортизацiя за 2013 р. 708, за 2012 р. 850 

Професiйни послуги за 2013 р. 86, за 2012 р. 402 

Iнше за 2013 р. 1413, за 2012 р. 1925 

Разом по адмiнiстративним витратам за 2013 р. 14446, за 2012 р. 19404 

 

4.1.4 Витрати на збут 

Витрати на збут за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня, включали (тис. грн.): 

Митнi послуги за 2013 р. 0, за 2012 р. 65 

Тара, пакування за 2013 р. 86, за 2012 р. 258 

Матерiали за 2013 р. 27, за 2012 р. 37 

Транспортнi послуги за 2013 р. 694, за 2012 р. 544 

Витрати по навантажуванню за 2013 р. 1008, за 2012 р. 871 

Заробiтна плата та пов’язанi з нею витрати за 2013 р. 824, за 2012 р. 768 

Амортизацiя за 2013 р. 20, за 2012 р. 59 

Iнше за 2013 р. 242, за 2012 р. 62 

Разом по витратам на збут за 2013 р. 2901, за 2012 р. 2664 

 

4.1.5 Iншi операцiйнi доходи та витрати 

Iншi операцiйнi доходи та витрати за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня, включали (тис. грн.): 

Доходи вiд товарообiгу по кафе за 2013 р. 331, за 2012 р. 423 

Доходи вiд оренди за 2013 р. 140, за 2012 р. 98 

Доходи вiд реалiзацiї товарiв за 2013 р. 7184, за 2012 р. 3026 

Доходи вiд реалiзацiї послуг за 2013 р. 198, за 2012 р. 159 

Доход вiд реалiзацiї валюти за 2013 р. 219, за 2012 р. 82 

Доход вiд операцiйної курсової рiзницi за 2013 р. 1568, за 2012 р. 4736 

Отриманi штрафи за 2013 р. 12, за 2012 р. 29 

Вiдшкодування ранiш списаних активiв за 2013 р. 257, за 2012 р. 200 

Списання кредиторської заборгованостi за 2013 р. 41, за 2012 р. 18 

Iнше за 2013 р. 182, за 2012 р. 2 

Всього Iншi операцiйнi доходи: за 2013 р. 10132, за 2012 р. 8773 

Витрати вiд реалiзацiї товарiв в кафе за 2013 р. 523, за 2012 р. 268 

Витрати по орендi за 2013 р. 30, за 2012 р. 5 

Витрати вiд реалiзацiї товарiв за 2013 р. 6326, за 2012 р. 2491 

Витрати вiд реалiзацiї валюти за 2013 р. 1201, за 2012 р. 175 

Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi за 2013 р. 1708, за 2012 р. 4712 

Витрати по штрафам за 2013 р. 869, за 2012 р. 683 

Витрати на резерв безнад. заборгованостi за 2013 р. 187, за 2012 р. 166 

Нестача (порча) запасiв за 2013 р. 0, за 2012 р. 87 

Витрати на утримання Палацу культури за 2013 р. 655, за 2012 р. 744 

Витрати на утримання фельдшерського пункту за 2013 р. 162, за 2012 р. 302 

Iнше за 2013 р. 2158, за 2012 р. 2895 

Всього Iншi операцiйнi витрати: за 2013 р. 13819, за 2012 р. 12528 

 

4.1.6 Iншi фiнансовi доходи та витрати 

Iншi фiнансовi доходи та витрати за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня, включали (тис. грн.): 

Процентнi доходи за 2013 р. 2545, за 2012 р. 4144 



Всього фiнансовi доходи за 2013 р. 2545, за 2012 р. 4144 

Фiнансовi витрати за 2013 р. 0, за 2012 р. 0 

 

4.1.7 Iншi доходи та витрати 

Iншi доходи та витрати за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня, включали тис. грн.): 

Доходи вiд лiквiдацiї основних засобiв за 2013 р. 1280, за 2012 р. 1252 

Iншi за 2013 р. 2, за 2012 р. 2 

Всього iншi доходи за 2013 р. 1282, за 2012 р. 1254 

Витрати по лiквiдацiї основних засобiв за 2013 р. 464, за 2012 р. 751 

Витрати по безоплатнiй передача Палацу Культури за 2013 р. 727, за 2012 р. 0 

Витрати по знецiненню активiв за 2013 р. 4366, за 2012 р. 0 

Iншi витрати за 2013 р. 9, за 2012 р. 0 

Всього iншi витрати за 2013 р. 5566, за 2012 р. 751 

Iнших прибуткiв i збиткiв вiдносно позик i дебiторської заборгованостi, а також фiнансових 

активiв, утримуваних до погашення, а також збиткiв вiд знецiнення, визнаних/вiдновлених у 

вiдношеннi торговельної дебiторської заборгованостi, не визнавалося. 

 

4.1.8 Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня, включали (тис. грн.): 

Витрати по поточному податку на прибуток за 2013 р. 0, за 2012 р. 0  

Витрати по вiдстроченому податку на прибуток за 2013 р. 800, за 2012 р. -187 

Разом витрати по податку на прибуток, визнаний цього року по триваючiй дiяльностi за 2013 р. 

800, за 2012 р. -187 

 

5. Вiдкладенi податки (тис. грн.) 

Вiдстроченi податковi активи разом на 01/01/2013 р.14421, на 31/12/2013 р. 15221 

Основнi засоби на 01/01/2013 р.10060, на 31/12/2013 р. 11697 

Нематерiальнi активи на 01/01/2013 р.23, на 31/12/2013 р. 13 

Забезпечення на 01/01/2013 р. 3085, на 31/12/2013 р. 1685 

Резерв заборгованостi на 01/01/2013 р 35, на 31/12/2013 р. 65 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї на 01/01/2013 р. -8, на 31/12/2013 р. 42 

Збитки по податку на прибуток на 01/01/2013 р.1226, на 31/12/2013 р. 1719 

 

6. Основнi засоби 

Основнi засоби станом на 31 грудня 2013 р. включали (тис. грн.): 

Основнi засоби, залишкова вартiсть за 2013 р. 31961, за 2012 р. 24461 

Незавершене будiвництво та обладнання до встановлення та авансовi платежi за 2013 р. 501, за 

2012 р. 6441 

Разом за 2013 р. 32462, за 2012 р. 30902 

Змiни в основних засобах включали: 

Будiвлi i споруди 

Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2013 року 12076 

Надходження 1650 

Вибуття 786 

Первiсна вартiсть на 31 грудня 2013 р. 12940 

Нарахована амортизацiя й знецiнення: 

Залишок на 1 сiчня 2013 року 3608 

Вибуття 109 

Амортизацiйнi витрати 1103  

Знецiнення 810 

Залишок на 31 грудня 2013 р. 5412 

Залишкова вартiсть на 31/12/2013 р. 7528  

Машини та iнше виробниче обладнання  



Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2013 року 13620 

Надходження 18836  

Вибуття 1307 

Первiсна вартiсть на 31 грудня 2013 р. 31149 

Нарахована амортизацiя й знецiнення 

Залишок на 1 сiчня 2013 року 3241 

Вибуття 850 

Амортизацiйнi витрати 4753 

Знецiнення 3161 

Залишок на 31 грудня 2013 р. 10305 

Залишкова вартiсть на 31/12/2013 р. 20844  

Транспортнi засоби  

Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2013 року 6645 

Надходження 24 

Вибуття 20 

Первiсна вартiсть на 31 грудня 2013 р. 6649 

Нарахована амортизацiя й знецiнення 

Залишок на 1 сiчня 2013 року 1615 

Вибуття 14 

Амортизацiйнi витрати 1609 

Знецiнення 390  

Залишок на 31 грудня 2013 р. 3600 

Залишкова вартiсть на 31/12/2013 р. 3049  

Iншi основнi засоби  

Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2013 року 673 

Надходження 51 

Вибуття 13 

Первiсна вартiсть на 31 грудня 2013 р. 711 

Нарахована амортизацiя й знецiнення 

Залишок на 1 сiчня 2013 року 89 

Вибуття 13 

Амортизацiйнi витрати 90 

Знецiнення 5  

Залишок на 31 грудня 2013 р. 171 

Залишкова вартiсть на 31/12/2013 р. 540  

Незавершене будiвництво та авансовi платежi 

Залишок на 1 сiчня 2013 року 6441 

Надходження 15173 

Вибуття 21113 

Залишок на 31 грудня 2013 р. 501 

 

7. Нематерiальнi активи (тис. грн.) 

Програмне забезпечення залишкова вартiсть станом на 31 грудня 2013 р. 15 

Авансовi платежi на 31 грудня 2013 р. 52 

Разом 67 

Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2013 року 107 

Надходження 11 

Вибуття 0 

Первiсна вартiсть на 31 грудня 2013 р. 118 

Нарахована амортизацiя й знецiнення 

Залишок на 1 сiчня 2013 року 99 

Вибуття 0 

Амортизацiйнi витрати 4  



Залишок на 31 грудня 2013 р. 103 

Залишкова вартiсть на 31/12/2013 р. 15  

Авансовi платежi 

Залишок на 1 сiчня 2013 року 0 

Надходження 52 

Вибуття 0 

Залишок на 31 грудня 2013 р. 52 

 

8. Запаси  

Запаси станом на 31 грудня 2013 року були такими (тис. грн.): 

Сировина i матерiали за 2013 р. 81957, за 2012 р. 85637 

Паливо за 2013 р. 108, за 2012 р.144 

Тара i тарнi матерiали за 2013 р. 430, за 2012 р. 588 

Будiвельнi матерiали за 2013 р. 63, за 2012 р. 63 

Запаснi частини за 2013 р. 1923, за 2012 р. 2234 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети за 2013 р. 123, за 2012 р. 362 

Незавершене виробництво за 2013 р. 950, за 2012 р. 4098 

Готова продукцiя за 2013 р. 38740, за 2012 р. 26826 

Товари за 2013 р. 889, за 2012 р. 234 

Резерв пiд знецiнення запасiв за 2013 р. -162, за 2012 р. -162 

Разом за 2013 р. 125021, за 2012 р. 120186 

 

9. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2013 року включала (тис. грн.): 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть за 2013 р. 30008, за 2012 р. 41461  

Резерв сумнiвної заборгованостi за 2013 р. -35, за 2012 р. -35 

Iнша за 2013 р. 1690, за 2012 р. 1082 

У торговельну дебiторську заборгованiсть на звiтну дату включена прострочена заборгованiсть, по 

якiй Пiдприємство нарахувало резерв по сумнiвнiй заборгованостi. 

Нижче представлений аналiз простроченої, але не знецiненої торговельної дебiторської 

заборгованостi по строках виникнення станом на 31 грудня 2013 р. та 31 грудня 2012 (тис. грн.): 

Менш 30 днiв за 2013 р. 11906, за 2012 р. 16328 

30-60 днiв за 2013 р. 8377, за 2012 р. 3467 

60-90 днiв за 2013 р. 4765, за 2012 р. 10727 

Бiльше 90 днiв за 2013 р. 6685, за 2012 р. 12021 

Разом за 2013 р. 31733, за 2012 р. 42543 

 

Змiни резерву по сумнiвних боргах станом на 31 грудня 2013 р. (тис. грн.): 

Залишок на початок року 221 

Списання безнадiйних боргiв 0  

Нарахування 187 

Залишок на кiнець року 408  

При визначеннi можливостi стягнення дебiторської заборгованостi Пiдприємство розглядає всi 

змiни кредитоспроможностi боржника з дати виникнення заборгованостi до звiтної дати.  

 

10. Аванси та iншi оборотнi активi 

Аванси та iншi оборотнi активi станом на 31 грудня 2013 року включали (тис. грн.):  

Аванси за запаси та послуги за 2013 р. 1331, за 2012 р. 3384 

Резерв сумнiвної заборгованостi за 2013 р. -373, за 2012 р. 0 

Разом за 2013 р. 958, за 2012 р. 3384 

Аванси за податками за 2013 р. 20608, за 2012 р.16784 

Iншi оборотнi активи за 2013 р. 151, за 2012 р.16 

 



11. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Кошти та їх еквiваленти у балансi та звiтi про рух грошових коштiв включають кошти в касi й на 

банкiвських рахунках. Залишки коштiв представленi в такий спосiб станом на 31 грудня 2013 року 

(тис. грн.): 

Кошти в касi за 2013 р. 1, за 2012 р. 5 

Кошти в банках за 2013 р.26549 , за 2012 р. 49659 

 

12. Випущений капiтал 

Станом на 31 грудня 2013 р. зареєстрований, випущений i сплачений акцiонерний капiтал 

пiдприємства складається з 846038 простих акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. кожна. Статутний 

капiтал становить 8460 тис. грн., на протязi 2013 р. не змiнювався. Власники простих акцiй мають 

право на отримання оголошених дивiдендiв, якщо тiльки не iснує обмежень щодо виплати 

дивiдендiв. 

У вiдповiдностi до українського законодавства на пiдприємствi iснує резервний капiтал у сумi 

7230 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013 року накопиченi нерозподiленi прибутки складали 185713 тис. грн.  

Станом на 31.12.2012 року накопиченi нерозподiленi прибутки складали 197911 тис. грн.  

Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2013 р., є першою фiнансовою звiтнiстю, 

пiдготовленої на пiдставi облiкової полiтики за МСФЗ. За попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи 

роком, що завершився 31 грудня 2011 р., ПАТ «ПВЗ» готовило фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 

нацiональних положень бухгалтерського облiку (П(С)БО). 

Вiдповiдно, ПАТ «ПВЗ» пiдготувало фiнансову звiтнiсть, що ґрунтується на МСФО, якi 

застосовуються вiдносно звiтних перiодiв, що завершуються 31 грудня 2012 р. або пiсля цiєї дати, 

разом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31 грудня 2011р. При пiдготовцi даної фiнансової 

звiтностi вступний звiт про фiнансове становище був пiдготовлений на 1 сiчня 2012 р., дату 

переходу на МСФЗ. У данiй примiтцi пояснюються основнi коректування, виконанi ПАТ «ПВЗ» 

при перерахуваннi звiту про фiнансове становище, складеного на 1 сiчня та 31 грудня 2012 р. 

згiдно П(С)БО. 

МСФО (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» звiльняє 

компанiї, що вперше застосовують МСФО, вiд ретроспективного застосування деяких МСФО. 

ПАТ «ПВЗ» застосувала наступнi виключення: об'єкти основних коштiв i нематерiальних активiв 

були оцiненi на дату переходу на МСФО по їхнiй справедливiй вартостi.  

Звiрення капiталу на 01/01/2012р. 

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

АКТИВ  

1. Необоротнi активи  

Нематерiальнi активи  

залишкова вартiсть 010 177 -92 85 

первiсна вартiсть 011 372 1А-В -287 85 

накопичена амортизацiя 012 195 2А-В -195 0 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 020 485 1А-В -485 0 

Основнi засоби 0  

залишкова вартiсть 030 102 687 -75 604 27 083 

первiсна вартiсть 031 749 251 2В, 3А-Г, 5В -722 168 27 083 

знос 032 646 564 3А-Г -646 564 0 

Вiдстроченi податковi активи 060 10Б 14 607 14 607 

Iншi необоротнi активи 070 28 11 -28 0 

Усього за роздiлом I 080 103 377 -61 602 41 775 

0  

II. Оборотнi активи 0  

Виробничi запаси 100 71 384 4А-В, 5Д 9 123 80 507 

Незавершене виробництво 120 1 326 0 1 326 

Готова продукцiя 130 61 580 4Б -4 026 57 554 



Товари 140 68 0 68 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 0  

чиста реалiзацiйна вартiсть 160 13 276 0 13 276 

первiсна вартiсть 161 13 327 0 13 327 

резерв сумнiвних боргiв 162 51 0 51 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 0  

з бюджетом 170 3 754 0 3 754 

за виданими авансами 180 7 065 5А-Ж -5 781 1 284 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 693 5А-Б, 6Г, 7 305 998 

Грошовi кошти та їх еквiваленти: 0  

в нацiональнiй валютi 230 23 734 0 23 734 

у т.ч. в касi 231 3 0 3 

в iноземнiй валютi 240 28 718 0 28 718 

Iншi оборотнi активи 250 280 6А,Б,Г -280 0 

Усього за роздiлом II 260 211 878 -659 211 219 

III. Витрати майбутнiх перiодiв 270 49 7 -49 0 

Баланс 280 315 304 -62 310 252 994 

ПАСИВ 0  

I . Власний капiтал 0  

Статутний капiтал 300 8 460 0 8 460 

Iнший додатковий капiтал 330 70 903 8 -70 903 0 

Резервний капiтал 340 7 230 0 7 230 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 220 119 -6 279 213 840 

Усього за роздiлом I 380 306 712 -77 182 229 530 

II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв 0  

Забезпечення виплат персоналу 400 9А 1 198 1 198 

Iншi забезпечення 410 9Б 16 263 16 263 

Усього за роздiлом II 430 0 17 461 17 461 

III. Довгостроковi зобов'язання 0  

Вiдстроченi податковi зобов'язання 460 2 443 10А -2 443 0 

Усього за роздiлом III 480 2 443 -2 443 0 

IV. Поточнi зобов'язання 0  

Кредиторська заборгованiсть за товари,  

роботи, послуги 530 1 256 0 1 256 

Поточнi зобов'язання за розрахунками: 0  

з одержаних авансiв 540 622 6А -30 592 

з бюджетом 550 452 0 452 

зi страхування 570 961 0 961 

з оплати працi 580 2 150 0 2 150 

з учасниками 590 474 0 474 

iз внутрiшнiх розрахункiв 600 0  

Зобов'язання, пов'язанi з необоротними  

активами та групами вибуття,  

утримуваними для продажу 605 0 0 

Iншi поточнi зобов'язання 610 234 5Г,Е,Ж, 6В -116 118 

Усього за роздiлом IV 620 6 149 -146 6 003 

Баланс 640 315 304 -62 310 252 994 

Звiрення капiталу на 31/12/2012р. 

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

АКТИВ  

1. Необоротнi активи  

Нематерiальнi активи  

залишкова вартiсть 010 127 -118 9 



первiсна вартiсть 011 374 -287 87 

накопичена амортизацiя 012 247 Г -169 78 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 020 5 839 2В -5 839 0 

Основнi засоби 0  

залишкова вартiсть 030 101 779 -70 288 31 491 

первiсна вартiсть 031 751 390 3А,Ж,Е, 5В -714 152 37 238 

знос 032 649 611 3А, Ж,Е -643 864 5 747 

Вiдстроченi податковi активи 060 10Б 14 439 14 439 

Iншi необоротнi активи 070 28 11 -28 0 

Усього за роздiлом I 080 107 773 -61 834 45 939 

II. Оборотнi активи 0  

Виробничi запаси 100 89 094 4А, 5Д -66 89 028 

Незавершене виробництво 120 4 098 0 4 098 

Готова продукцiя 130 26 826 0 26 826 

Товари 140 234 0 234 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 0  

чиста реалiзацiйна вартiсть 160 40 426 0 40 426 

первiсна вартiсть 161 40 461 0 40 461 

резерв сумнiвних боргiв 162 35 0 35 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 0  

з бюджетом 170 16 784 0 16 784 

за виданими авансами 180 4 262 5А-Ж -878 3 384 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 1 035 5А,Б,6Г,7 47 1 082 

Грошовi кошти та їх еквiваленти: 0  

в нацiональнiй валютi 230 6 438 0 6 438 

у т.ч. в касi 231 5 0 5 

в iноземнiй валютi 240 43 226 0 43 226 

Iншi оборотнi активи 250 227 6А,Б,Г -211 16 

Усього за роздiлом I I 260 232 650 -1 108 231 542 

III. Витрати майбутнiх перiодiв 270 36 7 -36 0 

Баланс 280 340 459 -62 978 277 481 

ПАСИВ  

I . Власний капiтал  

Статутний капiтал 300 8 460 0 8 460 

Iнший додатковий капiтал 330 70 603 8 -70 603 0 

Резервний капiтал 340 7 230 0 7 230 

Нерозподiлений прибуток  

(непокритий збиток) 350 207 697 -9 178 198 519 

Усього за роздiлом I 380 293 990 -79 781 214 209 

II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв  

Забезпечення виплат персоналу 400 216 9А 1 198 1 414 

Iншi забезпечення 410 1 628 9Б 16 242 17 870 

Усього за роздiлом I I 430 1 844 17 440 19 284 

III. Довгостроковi зобов'язання 0  

Вiдстроченi податковi зобов'язання 460 327 10А -327 0 

Iншi додатковi зобов'язання 470 0 0 

Усього за роздiлом I I I 480 327 -327 0 

IV. Поточнi зобов'язання 0  

Кредиторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги 530 40 485 0 40 485 

Поточнi зобов'язання за розрахунками: 0  

з одержаних авансiв 540 639 6А -87 552 

з бюджетом 550 293 0 293 



зi страхування 570 670 0 670 

з оплати працi 580 1 470 0 1 470 

з учасниками 590 457 0 457 

Iншi поточнi зобов'язання 610 284 5Г,Е,Ж -223 61 

Усього за роздiлом IV 620 44 298 -310 43 988 

Баланс 640 340 459 -62 978 277 481 

Коригування 

1. Трансформацiя статтi "Нематерiальнi активи" 

1А Припинення визнання в складi активiв об'єктiв, що не пiдлягають подальшої експлуатацiї 

1Б Списується на збитки вартiсть об'єктiв, що не вiдповiдають критерiям визнання 

нематерiальними активами (ПО Microsoft) 

1В Уцiнка нематерiальних активiв 

1Г Донарахування амортизацiї 

2. Трансформацiя статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" 

2А Припинення визнання в складi активiв об'єктiв, непридатних до подальшої експлуатацiї 

2Б Уцiнка 

2У Перекласифiкацiя: включення до складу статтi "Основнi засоби" 

3. Трансформацiя статтi "Основнi засоби" 

3А Припинення визнання в складi активiв об'єктiв соцiальної сфери 

3Б Припинення визнання в складi активiв об'єктiв непридатних до подальшої експлуатацiї 

3В Невизнання в складi необоротних активiв малоцiнних й iнших необоротних активiв у зв'язку iз 

установленням рiвня суттєвостi 

3Г Уцiнка 

3Д Донарахування зносу у зв'язку з переоцiнкою 

3Е Коректування списання у зв'язку з переоцiнкою основних засобiв  

3Ж Коректування руху у зв'язку з невизнанням малоцiнних НА 

4. Трансформацiя статтi "Запаси" 

4А Припинення визнання в складi активiв запасiв непридатних до подальшого використання 

4Б Перекласифiкацiя: перенесення зi складу готової продукцiї до складу виробничих запасiв 

4В Нарахування резерву на знецiнювання на запаси, не використовуванi понад 2-х рокiв 

5. Трансформацiя статтi "Дебiторська заборгованiсть по авансах наданим" 

5А Виправлення помилки: вiдбиття в складi статтi сум авансових платежiв, вiдбитих ранiше як 

iнша дебiторська заборгованiсть 

5Б Перекласифiкацiя: вiдбиття сум невикористаного податкового кредиту по авансах виданим у 

складi iншої дебiторської заборгованостi 

5В Перекласифiкацiя: вiдбиття сум авансiв, пов'язаних з капiтальними iнвестицiями, у складi 

статтi "Основнi кошти" 

5Г Виключення ПДВ, пов'язаного з авансовими платежами за капiтальнi iнвестицiї 

5Д Перекласифiкацiя: вiдбиття сум авансiв, пов'язаних iз придбанням ТМЦ, у складi статтi 

"Виробничi запаси" 

5Е Виключення ПДВ, пов'язаного з авансовими платежами за ТМЦ 

5Ж Виключення ПДВ, пов'язаного з авансовими платежами за послуги 

6. Трансформацiя статей "Iншi оборотнi активи", "Iншi поточнi зобов'язання" у частинi сум 

податкового зобов'язання й податкового кредиту 

6А Виключення зi складу активiв сум податкового зобов'язання, пов'язаних з авансами 

отриманими 

6Б, 6В Списання на збитки сум ПДВ по вiдсутнiх податкових накладних 

6Г Перекласифiкацiя: податковий кредит по несвоєчасно вiдбитим у складi податкових 

розрахункiв накладним визнається в складi iншої дебiторської заборгованостi 

7 Перекласифiкацiя: передоплата перiодичних видань вiдображається в складi iншої дебiторської 

заборгованостi 

8 Списання торби iншого додаткового капiталу на нерозподiлений прибуток 

9. Нарахування резервiв 



9А На оплату невикористаних вiдпусток 

9Б На додаткове пенсiйне забезпечення 

10 Нарахування Вiдстрочених податкових зобов'язань 

10А Сторнування ОНО нарахованих вiдповiдно iз ПСБО 

10Б Нарахування ОНА-ОНО по трансформованому балансу 

11 Списання на збитки iнших необоротних активiв в зв’язку iз невизнанням. 

Загальний сукупний дохiд за звiтний перiод, що закiнчується 31 грудня 2012 року, може бути 

узгоджений вiдповiдно з попереднiм П(С)БО: 

Ряд. Залишок за Ефект переходу Залишок за П(С)БО на МСФЗ. МСФЗ 

Доход (виручка) вiд реалiзацiї 010 168 383 168 383 

Податок на додану вартiсть 015 19 135 19 135 

Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї 035 149 248 0 149 248 

Собiвартiсть реалiзацiї 040 142 958 266 143 224 

Валовий:  

прибуток 050 6 290 -266 6 024 

Iншi операцiйнi доходи 060 8 773 8 773 

Адмiнiстративнi витрати 070 19 147 257 19 404 

Витрати на збут 080 2 680 -16 2 664 

Iншi операцiйнi витрати 090 12 608 -80 12 528 

Збиток вiд операцiйної дiяльностi 105 19 372 427 19 799 

Iншi фiнансовi доходи 120 4 144 4 144 

Iншi доходи 130 1 254 0 1 254 

Iншi витрати 160 863 -112 751 

Збиток вiд звичайної дiяльностi  

до оподаткування: 175 14 837 315 15 152 

Податок на прибуток 180 168 168 

Дохiд з податку на прибуток 185 2 115 -2 116 -1 

Збиток вiд звичайної дiяльностi 195 12 722 2 599 15 321 

Чистий збиток 225 12 722 2 599 15 321 

Коригування прибутку, що стосуються основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших 

матерiальних активiв, iнших операцiйних витрат у 2012 роцi становили:  

Збiльшення амортизацiї нематерiальних активiв у зв'язку з переоцiнкою (26) 

Збiльшення зносу основних засобiв у зв'язку з переоцiнкою (466)  

Визнання у складi витрат вартостi придбаних об’єктiв  

соцiальної iнфраструктури (19) 

Коригування в частинi списання активiв, невизнаних за МСФЗ 29 

Коригування за рахунок переоцiнок в частинi залишкової  

вартостi списаних необоротних активiв 143 

Коригування в частинi податкового кредиту 3 

Зменшення розмiру нарахованих резервiв за актуарними розрахунками 21 

Чисте зменшення прибутку (315) 

Вплив переходу на МСФЗ в частинi вiдстрочених податкiв призвiв до зменшення прибутку 

(збiльшення збиткiв) на 2284 тис.грн.  

Загалом чисте зменшення прибутку (збiльшення збиткiв) становило 2 599тис.грн. 

 

13. Прибуток на акцiю 

Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку, шо належить акцiонерам, на 

кiлькiсть простих акцiй, що знаходилися в обiгу протягом перiоду. 

Дивiденди затверджуються акцiонерами на щорiчних загальних зборах. Загальнi збори за 2013 рiк 

вiдбудуться 25.04.2014 р. Пропонованi дивiденди пiдлягають виплатi всiм акцiонерам, внесеним 

до реєстру за станом на день проведення загальних зборiв.  

Кiлькiсть акцiй, що знаходилися в обiгу протягом 2013 р. – 846038 шт. 

За 2013 рiк отриманий збиток – 19219 тис. грн. 



 

14. Кредиторська заборгованiсть та аванси отриманi 

Кредиторська заборгованiсть та аванси отриманi станом на 31 грудня 2013 року включали (тис. 

грн.): 

Кредиторська заборгованiсть за товари та послуги за 2013 р. 39045, за 2012 р. 40485 

Аванси отриманi за 2013 р. 214, за 2012 р. 552 

Заборгованiсть за податками (простроченої не має) за 2013 р. 155, за 2012 р. 293 

Заробiтна плата (простроченої не має) за 2013 р. 493, за 2012 р. 1470 

Нарахування на заробiтну плату за 2013 р. 172, за 2012 р. 670 

З учасниками (фiзичними особами по нарахованим дивiдендам за минулi перiоди) за 2013 р. 447, 

за 2012 р. 457 

Забезпечення виплат персоналу на оплату невикористаних вiдпусток за 2013 р. 639, за 2012 р. 1414 

Iншi за 2013 р. 242, за 2012 р. 61 

Разом за 2013 р. 41407, за 2012 р. 45402 

Резерв виплат персоналу включає нарахування по рiчних вiдпустках, по додаткових вiдпустках, 

надаваним спiвробiтникам за тривалий стаж роботи, а також по вимогах працiвникiв на виплату 

компенсацiй. Зменшення балансової вартостi резерву за поточний рiк обумовлено виплатами, 

зробленими у звiтному роцi. 

 

15. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв 

Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв станом на 31 грудня 2013 року включали (тис. грн.): 

Забезпечення на пенсiї на льготних умовах за 2013 р. 9593, за 2012 р. 14654  

Забезпечення на додатковi виплати при досягненнi пенсiйного вiку за 2013 р. 298, за 2012 р. 1255 

Забезпечення на вислугу рокiв за 2013 р. 0, за 2012 р. 1961 

Разом за 2013 р. 9891, за 2012 р. 17870 

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 пенсiї, 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. Компанiя 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 на 01.01.2013 та 31.12.2013 розраховане незалежним 

актуарiєм. 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 виробляються виплати, а термiн погашення яких приблизно вiдповiдає 

термiну цього зобов'язання. Актуарнi прибуток i збитки, що виникають в результатi минулих 

коригувань i змiн в актуарних допущеннях, вiдносяться на фiнансовий результат протягом 

очiкуваного середнього термiну трудової дiяльностi працiвникiв, що залишився. 

Останнi актуарнi оцiнки поточної вартостi зобов'язань по встановлених виплатах проводилися 31 

грудня 2013 року сертифiкованим актуарiєм ФОП Тюпа А.В. (диплом № 26 вiд 17.09.1999). 

Основнi актуарнi припущення: 

Ставка дисконту - 13,00% 

Збiльшення заробiтної плати (щорiчне) – 5,00% 

Плиннiсть кадрiв - 10,40% 

Суми, вiдбитi в прибутках i збитках по пенсiйних планах iз установленими виплатами, 

представленi в такий спосiб: 



Вартiсть поточних послуг за 2013 р.780, за 2012 р.1 189 

Витрати по вiдсотках за 2013 р. 2096, за 2012 р. 2 155 

Визнана вартiсть послуг минулих перiодiв у результатi секвестру за 2013 р.-1961, за 2012 р. 0 

Разом за 2013 р. 915, за 2012 р. 3344 

Змiни наведеної вартостi зобов'язань планiв iз установленими виплатами представленi нижче за 

2013 рiк:  

Зобов'язання за планом iз установленими виплатами на 1 сiчня 2013 року 17870  

(Прибутки)/збитки вiд секвестру - (1961) 

Вартiсть поточних послуг 780 

Витрати по вiдсотках 2096 

Актуарний збиток / (прибуток) (7022) 

Виплаченi винагороди (1872)  

Вартiсть послуг минулих перiодiв 0 

Зобов'язання за планом iз установленими виплатами на 31 грудня 2013 року 9891 

Суми, визнанi в балансi:  

Поточна вартiсть зобов'язань за планом iз установленими виплатами, не забезпечених фондами за 

2013 р. 9891, за 2012 р. 17 870  

 

16. Фiнансовi iнструменти 

Управлiння капiталом  

Пiдприємство здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi в 

доступному для огляду майбутньому й одночаснiй максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок 

оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. У порiвняннi з 2012 роком загальна 

стратегiя не змiнилася.  

Структура капiталу Пiдприємства включає чистi позиковi кошти й власний капiтал Пiдприємства 

(включаючи випущений капiтал, резерви, нерозподiлений прибуток). 

Обов'язковi вимоги до мiнiмального розмiру капiталу Пiдприємства регламентованi статтею 14 

Закону України «Про акцiонернi товариства»: Мiнiмальний розмiр статутного капiталу 

акцiонерного товариства становить 1250 мiнiмальних заробiтних плат виходячи зi ставки 

мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент створення (реєстрацiї) акцiонерного товариства. 

Статутний капiтал товариства визначає мiнiмальний розмiр майна товариства, що гарантує 

iнтереси його кредиторiв. 

Цiльовий коефiцiєнт спiввiдношення позикових коштiв до власного капiталу Пiдприємства 

становить 0,21. За станом на 31 грудня 2012 року спiввiдношення власних i позикових коштiв 

дорiвнювало 0,21. 

Спiввiдношення позикових i власних коштiв на звiтну дату представлено наступним чином: 

Позиковi кошти за 2013 р. 41407, за 2012 р. 45402 

Власний капiтал за 2013 р. 201403, за 2012 р. 213601 

Вiдношення позикових коштiв до власного капiталу за 2013 р. 0,21, за 2012 р. 0,21 

Позиковi кошти включають короткострокову заборгованiсть. 

Власний капiтал включає весь капiтал Пiдприємства й резерви, якi управляються по тим же 

принципам, що й капiтал.  

Оцiночна справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається на пiдставi рiзної ринкової 

iнформацiї та iнших методiв оцiнки, якi вважатимуться вiдповiдними. Балансова вартiсть 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської 

заборгованостi, податкiв до сплати та нарахованих зобов’язань приблизно дорiвнює справедливiй 

вартостi з огляду на їх короткостроковий характер.  

 

17. Угоди зi зв’язаними сторонами 

Протягом 2013 року Пiдприємство здiйснило наступнi угоди по основнiй дiяльностi зi зв'язаними 

сторонами: 

Продаж продукцiї - 7581 тис. грн. 

За 2012 рiк - 45443 тис. грн. 



Закупiвля товарiв за 2013 рiк - 80082 тис. грн. 

Залишки в розрахунках мiж Пiдприємством й зв'язаними сторонами на звiтну дату представленi 

нижче: 

Заборгованiсть перед зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2013 року - 38927 тис. грн. 

Заборгованiсть перед зв'язаних сторiн станом на 31 грудня 2012 року - 9547 тис. грн. 

Продажi продукцiї Пiдприємства зв'язаним сторонам здiйснювалися за звичайними цiнами. 

Залишки в розрахунках зi зв'язаними сторонами нiчим не забезпеченi й будуть погашенi коштами. 

Не було видано або отримане яких-небудь гарантiй. Протягом звiтного року Пiдприємство не 

нараховувала резервiв по безнадiйнiй або сумнiвнiй заборгованостi зв'язаних сторiн. 

 

18. Пiдприємство як орендодавець 

Договори оренди 

Пiдприємство здає в оренду приналежнi їй об'єкти iнвестицiй у нерухомiсть по договорах 

операцiйної оренди зi строками до 1 року iз правом продовження на наступний рiк. Всi договори 

операцiйної оренди мiстять положення про перегляд орендної плати у випадку, якщо орендар 

ухвалить рiшення щодо продовженнi строку оренди. Орендарi не мають прав викупу орендованих 

активiв по закiнченнi строку оренди. 

Дебiторська заборгованiсть по нерозривних договорам операцiйної оренди станом на 31 грудня 

2013 року 21 тис. грн. 

 

19. Договiрнi та умовнi зобов'язання 

Податкове та iнше законодавство 

Українськi законодавчi та нормативнi акти, що регулюють питання оподаткування та iншi аспекти 

дiяльностi, включаючи валютний контроль та митне законодавство, не завжди чiтко 

сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами 

державної влади та iншими урядовими органами по – рiзному. Випадки непослiдовного 

тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що iнтерпретацiя ним положень 

законодавства, що регулюють дiяльнiсть пiдприємства, є правильною i пiдприємство дотрималось 

всiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або 

нарахованi. Вiдповiдно, резерв пiд суми податкiв у цiй фiнансовiй звiтностi не створювався. 

Правовi аспекти 

В ходi звичайного ведення операцiй пiдприємство виступає стороною рiзних судових процесiв та 

спорiв. Керiвництво вважає, що остаточний розмiр зобов’язань, що можуть виникнути внаслiдок 

цих судових процесiв та спорiв, не буде мати значного негативного впливу на фiнансовий стан чи 

результати дiяльностi пiдприємства в майбутньому. 

Iншi зобов’язання 

Пiдприємство зобов’язано вiдшкодовувати працiвникам всi витрати, пов’язанi з травмами на 

виробництвi. Цi суми вiдносяться на витрати у перiодi, коли вони виникають. 

 

20. Винагорода основного керiвного персоналу. 

У 2013 роцi загальна сума винагороди основних керiвникiв включена в адмiнiстративнi витрати i 

склала 2350,3 тис. грн. У 2012 роцi загальна сума винагороди основних керiвникiв була включена 

в адмiнiстративнi витрати i склала 2268,5 тис. грн. Винагорода основних керiвникiв складається iз 

заробiтної плати, премiй i вихiдної допомоги. 

 

21. Стандарти, поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, якi ще не набули чинностi i не 

були прийнятi ПАТ «ПВЗ» достроково.  

На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Радою МСБО були визначенi новi стандарти, 

поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, якi набули чинностi пiсля дати фiнансової 

звiтностi i не були прийнятi достроково.  

Керiвництво передбачає, що всi вiдповiднi поправки будуть внесенi до облiкової полiтики ПАТ 

«ПВЗ» за перший перiод, що починається пiсля дати набрання чинностi поправки.  

Iнформацiя щодо нових стандартiв, змiн та iнтерпретацiй, якi, як передбачається, мають 



вiдношення до фiнансової звiтностi ПАТ «ПВЗ», представлена нижче. Деякi стандарти та 

iнтерпретацiї були випущенi, але це не буде мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть. 

МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть": 

- замiнює положення МСБ027"Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть", якi стосуються 

складання консолiдованої звiтностi; 

- включає в себе положення ПКТ-12 "Консолiдацiя : суб'єкти господарювання спецiального 

призначення"; 

- встановлює єдину модель контролю, яка застосовується до всiх компанiй, в т.ч. "компанiй 

спецiального призначення" (у нових стандартах - "структурованi компанiї""); 

МСФ3 11 "Спiльна дiяльнiсть": 

- замiнює МСБО ЗI " Частки у спiльних пiдприємствах" та ПКТ- 13 " Спiльно контрольованi 

суб'єкти господарювання : не грошовi внески контролюючих учасникiв"; 

- розглядає лише двi форми угод щодо спiльної дiяльностi, у яких присутнiй спiльний контроль 

(спiльнi операцiї та спiльнi пiдприємства); 

- виключає альтернативу облiку спiльно контрольованих компанiй iз застосуванням методу 

пропорцiйної консолiдацiї: всi спiльно контрольованi компанiї, якi вiдповiдають визначенню 

спiльної дiяльностi, повиннi облiковуватися iз використанням методу дольової участi; 

- при визначеннi методу облiку акцент - на характер прав та зобов'язань, якi виникають у зв'язку iз 

угодою, а не юридичнiй формi компанiї; 

МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання": 

- мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї вiдносно консолiдованої фiнансової звiтностi, якi 

ранiше мiстилися у МСБ027,а також всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше були 

частиною МСБОЗ1 та МСБ028; 

- вводить нову вимогу - розкриття iнформацiї щодо суджень, винесених при визначеннi того, чи 

контролює одна компанiя iншу. 

МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 

- визначає справедливу вартiсть; 

- мiстить в одному МСФЗ концептуальну основу оцiнювання справедливої вартостi; 

- вимагає розкривати iнформацiю про оцiнки справедливої вартостi. 

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. Методи оцiнки:  

Оцiнка нерухомого майна з точки зору триваючого використання : 

• Для операцiйних активiв , якi використовуються у виробничiй дiяльностi Пiдприємства - оцiнка 

справедливої вартостi будiвель , споруд та передавальних пристроїв виконана з використанням 

витратного пiдходу . База оцiнки - залишкова вартiсть замiщення . 

• Оцiнка справедливої вартостi надлишкових об'єктiв нерухомостi , якi можуть бути окремими 

об'єктами продажу , виконана з використанням методiв порiвняльного та дохiдного пiдходiв . База 

оцiнки - ринкова вартiсть . При цьому розглядалося локальне мiсце розташування i функцiональне 

призначення нерухомостi.  

• Оцiнка справедливої вартостi надлишкових об'єктiв , якi не можуть бути видiленi i представляти 

окремий об'єкт продажу , проведена з точки зору лiквiдацiї , виходячи з вартостi зворотнiх 

матерiалiв .  

Оцiнка одиниць обладнання та машин, що входять до складу об'єкта оцiнки , проводилася iз 

застосуванням методологiчних пiдходiв i методiв оцiнки , якi спрямованi на визначення ринкової 

вартостi. Розрахунок здiйснювався з використанням комбiнування витратного та порiвняльного 

пiдходiв по нижче наведеним алгоритмом : 

1 . Визначення вартостi замiщення - аналiз цiн продажiв ( пропозицiй до продажу ) та вибiр 

об'єктiв порiвняння , якi схожi з об'єктом оцiнки по основним цiноутворюючим характеристикам 

(елементам порiвняння). 

2 . Пiсля зiставлення об'єктiв порiвняння i оцiнюваного обладнання за своїми характеристиками i 

виявлення всiх чинникiв вiдмiнностi вносяться вiдповiднi поправки. Порядок i характер 

застосування поправок до вартостi обраного об'єкта порiвняння (аналога ) залежить вiд ступеня i 



характеру вiдмiнностей мiж даним об'єктом i оцiнюваним . 

3 . Для устаткування, що монтується , у вiдповiднiсть обраної концепцiї оцiнки ( вартiсть у 

користуваннi або в обмiнi ) в розрахунках враховуються витрати на монтаж i пуско -наладку або 

демонтаж. 

4 . Розрахунок справедливої вартостi шляхом облiку накопиченого зносу до вартостi замiщення . 

МСБУ 1 "Подання фiнансової звiтностi" 

- внесено змiни по тексту - посилання на МСФ39, МСФ310,МСФ313, Концептуальну основу 

фiнансової звiтностi; уточнено визначення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; 

- змiнено назву Звiту про сукупнi прибутки та збитки на Звiт про прибутки та збитки та iнший 

сукупний дохiд ; 

- доповнено МСБО1.69. г: умови зобов'язання, якi можуть за вибором контрагента, привести до 

його погашення випуском iнструментiв власного капiталу, не впливають на класифiкацiю. 

Керiвництво ПАТ «ПВЗ» очiкує, що це змiнить поточне подання статей у складi iншого сукупного 

доходу, проте це не вплине на оцiнки або визнання таких об'єктiв. 

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

Фiнансова звiтнiсть була пiдписана Директором Артамоновим А.В. 27/02/2014 року.  

Затверджена загальними зборами акцiонерiв 25/04/2014 р. 


