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 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

 Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

 33804724 

1.4. Місцезнаходження емітента 

 36023, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н, мiсто Полтава, вул. Красiна, 71-Б 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

 0532-50-38-34, 0532-50-38-20 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 yurist@poltavadiamond.com.ua  

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 18.04.2012 
 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у    

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці  в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента:  

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

    в) банки, що обслуговують емітента X 

    г) основні види діяльності X 

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

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

    е) інформація про рейтингове агентство  

    є) інформація про органи управління емітента  

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

(розміру часток, паїв) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

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

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

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

9. Відомості про цінні папери емітента:  

    а) інформація про випуски акцій емітента X 

    б) інформація про облігації емітента  

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    г) інформація про похідні цінні папери  

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X 

10. Опис бізнесу X 

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

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

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

    в) інформація про зобов'язання емітента X 

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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

паперів  

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

виникала протягом звітного періоду X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

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

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

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

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

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

30. Примітки: 

Емiтент не належить до об'єднань пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агентство не 

надається, оскiльки товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та немає державної частки у 

статутному капiталi. Дивiденди за 2009, 2010 та 2011 рiк за рiшенням загальних зборiв не 

нараховувалися та не виплачувалися. Послугами юридичних осiб, якi надають правову 

допомогу емiтенту та, якi уповноваженi здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його 

цiнних паперiв, товариство не користувалось. Випуску облiгацiй товариство не здiйснювало. 

Випуску iнших ЦП (крiм простих iменних акцiй), випуск яких пiдлягяє реєстрацiї, товариство 

не здiйснювало. Викупу власних акцiй товариство протягом звiтного року не здiйснювало. 

Фiзичних осiб, якi володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй, товариство не має. Борговi цiннi 

папери Товариство не випускало, тому не було необхiдностi мати гарантiй третьої особи. 

Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за 2011 рiк не 

складалась. Випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 

нерухомостi, товариство не здiйснювало. Похiднi цiннi папери товариство не має. Iнформацiя 

про обсяги виробництва i реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки товариство не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. До звiту додана 

копiя протоколу загальних зборiв емiтента, що проводилися протягом звiтного року. 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

 36023 

3.1.5. Область, район 

 Полтавська обл. Октябрський р-н 

3.1.6. Населений пункт 

 мiсто Полтава 

3.1.7. Вулиця, будинок 

 вул. Красiна, 71-Б 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 Серiя  АОО № 791757 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 06.10.2005 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Виконавчий комiтет Полтавської мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 24 887 857,5 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 24 887 857,5 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Полтавське головне регiональне управлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

3.3.2. МФО банку 

 331401 

3.3.3. Поточний рахунок 

 26007060073462 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Полтавське головне регiональне управлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

3.3.5. МФО банку 

 331401 

3.3.6. Поточний рахунок 

 26000054504784 

3.4. Основні види діяльності 

 26.81.0 - Виробництво абразивних виробiв 

 51.90.0 - Iншi види оптової торгiвлi 

 63.21.2 - Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 



(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Придбання, зберiгання, 

використання прекурсорiв 

"Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

507731 24.02.2011 Комiтет по контролю за 

наркотиками 

04.02.2016 

Опис Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї.  

Виготовлення виробiв з 

дорогоцiнних металiв i 

дорогоцiнного 

камiння,дорогоцiнного камiння 

органогенного утворення, 

напiвдорогоцiнного камiння, 

торгiвля виробами з 

дорогоцiнних металiв i 

дорогоцiнного камiння, 

дорогоцiнного камiння 

органогенного утворення 

522595 08.06.2010 Мiнiстерство фiнансiв України 26.10.2012 

Опис Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї.  

 

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

акцiонери 0 0, 0, 0 р-н, 0, 0 90,635 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

акцiонери    0 9,365 

Усього 100 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
     За 2011 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" склала 200 чол.; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi 

працювали за цивiльно-правовими договорами - 11 чол.; середня чисельнiсть зовнiшнiх 

сумiсникiв - 2 чол. 

     Фонд заробiтної плати штатних працiвникiв за 2011р. склав 7 364,7 тис. грн. Середня заробiтна 

плата в порiвняннi з 2010 р. зросла на 21,8 %, що зумовлено збiльшенням мiнiмальної заробiтної 

плати, зростанням обсягiв виробництва та зменшенням чисельностi працiвникiв. На пiдприємствi 

дiє наступна система оплати працi: вiдрядно-премiальна - по вiдрядним розцiнкам працiвникам 

основного та допомiжного виробництва; погодинно-премiальна по годинним тарифним ставкам 

робiтникам основного та допомiжного виробництва вiдповiдно iз встановленними розрядами 

(слюсарi-ремонтники, слюсарi-iнструментальники, електромонтери з ремонту та обслуговування 



електроустаткування, слюсарi-сантехнiки, машинiст крану, електрогазозварник, столяр, маляр, 

токарi, шлiфувальники, випробувач iнструментiв з алмазiв та НТМ); по окладам (прибиральники, 

комiрники, розподiлювачi робiт, контролери ВТК, квалiфiкованi верстатники) та 

iнженерно-технiчнi працiвники i службовцi. 

     На пiдприємствi запроваджена система матерiальної винагороди за досягнення мети по 

ключовим показникам дiяльностi. Крiм того, як заохочувальний метод використовуються згiдно 

колективного договору доплати та надбавки до тарифних ставок, посадових окладiв працiвникам 

за роботу в шкiдливих умовах, за сумiщення професiй, за розширену зону обслуговування, за 

високу професiйну майстернiсть, бригадирам, не звiльненим вiд основної роботи, за класнiсть 

водiям легкових i вантажних автомобiлей, за виконання особливо важливих робiт. Також 

колективним договором передбаченi додатковi виплати: матерiальна допомога працiвникам 

пiдприємства в разi смертi працiвника та його близьких родичiв, в окремих випадках 

гостропотребуючим допомоги працiвникам; одноразова винагорода до ювiлейних дат. 

    Вiдповiдно до дiючого законодавства на пiдприємствi своєчасно проводиться iндексацiя 

заробiтної плати. 

    В ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" iснує програма пiдготовки кадрiв, яка 

в 2011 роцi реалiзовувалась вiдповiдно до затвердженого плану пiдготовки та пiдвищення 

квалiфiкацiї персоналу на 2011 рiк. План пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу 

складався вiдповiдно до заявок структурних пiдроздiлiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ". Пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу на пiдприємствi 

здiйснювалась за наступними напрямками: - пiдготовка та перепiдготовка робiтникiв - 4 особи; - 

навчання iншим (сумiжним) професiям - 5 осiб; - пiдвищення квалiфiкацiї - 48 осiб; - навчання та 

перевiрка знань з питань охорони працi та пожежної безпеки посадових осiб та спецiалiстiв; - 

навчання та щорiчна перевiрка знань робiтникiв з питань охорони працi, пожежної та техногенної 

безпеки за видом робiт з пiдвищеною небезпекою. Пiдготовка кадрiв здiйснювалась 

безпосередньо на виробництвi, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв - безпосередньо на 

виробництвi. Пiдготовка та перепiдготовка робiтникiв проводилась за заявками керiвникiв 

структурних пiдроздiлiв. Навчання робiтникiв здiйснювалось за програмами Мiнiстерства освiти 

України, типовими навчальними програмами та розробленими на пiдприємствi навчальними 

програмами. Викладачами теоретичного навчання призначались керiвники та фахiвцi, що мають 

вищу освiту та стаж за спецiальнiстю не менше трьох рокiв, а iнструкторами виробничого 

навчання - квалiфiкованi робiтники, що мають стаж роботи за професiєю не менше трьох рокiв та 

високi виробничi показники.  

     З метою якiсного навчання вiдповiдальних осiб з питань охорони працi, пожежної та 

техногенної безпеки ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" спiвпрацював з 

Державним пiдприємством "Схiдний експертно-технiчний центр Держгiрпромнагляду України", 

ТОВ "Полтавський навчальний професiйно-технiчний комбiнат", Навчально-методичний центр 

цивiльного захисту та безпеки життєдiяльностi в Полтавськiй областi, Iнститут пiдготовки кадрiв 

промисловостi МППУ м. Київ. 

     На протязi року спецiалiстами вiддiлу кадрiв здiйснювався постiйний контроль за якiстю 

проведення занять i виробничого навчання в структурних пiдроздiлах. 

 

 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Токолiш Джон 

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



ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 Р 710092567 13.08.2002 Нацiональним паспортним центром Сполучених Штатiв Америки 

6.1.4. Рік народження 

 1957 

6.1.5. Освіта 

 Закiнчив Нью-Йоркський унiверситет, спецiальнiсть - магiстр дiлового адмiнiстрування. 

На даний час працює в Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." на посадi iнвестицiйного радника. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 21 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працював менеджером в компанiї Бейн енд Компани. На даний час працює в Корпорацiї 

"NCH Advisors, Inc." на посадi iнвестицiйного радника. 

6.1.8. Опис 

 Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, 

контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. Наглядова рада обирається на чергових 

загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно. Обрання членiв Наглядової ради 

здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Голову Наглядової ради обирають 

члени  Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Наглядова рада може в будь-який момент переобрати голову Наглядової ради. Голова та члени 

Наглядової ради Товариства є посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи, виплати 

винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про 

акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про 

Наглядову раду ПАТ "Полтавський алмазний iнструмент", а також цивiльно-правовим чи 

трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. До 

компетенцiї Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 

регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 

денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про 

проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю 

Директора Товариства та/або Ревiзiйної комiсiї; прийняття рiшення про продаж ранiше 

викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом "Про 

акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання повноважень Директора Товариства, укладання 

контракту з Директором Товариства, затвердження умов контракту, встановлення розмiру його 

винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора 

Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв скликання позачергових зборiв 

акцiонерами Товариства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складання 

перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у 

межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

загальних зборах, якщо iнше не передбачено законодавством; вирiшення питань про участь 

Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших 

юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону "Про 

акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

прийняття рiшення про вчинення значного правочину у разi, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 



останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; подання на розгляд Загальних 

зборiв акцiонерiв питань про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi 

внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати 

їх послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; надсилання в порядку, 

передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, якi дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, 

якi належать до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та 

Положення про Наглядову раду. 

             Вiдповiдно до Статуту  з головою  Наглядової ради укладено цивiльно-правову угоду , 

винагороду не отримує. 

 

 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Дiброва Олександр Олександрович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МЕ  352934 20.11.2005 ТУМ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києвi. 

6.1.4. Рік народження 

 1973 

6.1.5. Освіта 

 Закiнчив Київський полiтехнiчний iнститут, квалiфiкацiя - iнженер-механiк приладiв 

точної механiки. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працював спецiалiстом з цiнних паперiв в IК " Олинвест". На даний час працює в 

Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." на посадi трейдер. 

6.1.8. Опис 

 Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, 

контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. Наглядова рада обирається на чергових 

загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно.  Обрання членiв Наглядової 

ради здiйснюється  виключно шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може в 

будь-який момент переобрати голову Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради 

Товариства є посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та 

вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України " Про акцiонернi 

товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про Наглядову 

раду ПАТ "Полтавський алмазний iнструмент", а також цивiльно-правовим чи трудовим 

договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. До компетенцiї 

Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 

регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  пiдготовка порядку денного Загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 



денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про 

проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю 

Директора Товариства та/або Ревiзiйної комiсiї;  прийняття рiшення про продаж ранiше 

викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом "Про 

акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання повноважень Директора Товариства, укладання 

контракту з Директором Товариства, затвердження умов контракту, встановлення розмiру його 

винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора 

Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв скликання позачергових зборiв 

акцiонерами Товариства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складання 

перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у 

межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

загальних зборах, якщо iнше не передбачено законодавством; вирiшення питань про участь 

Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших 

юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону "Про 

акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

прийняття рiшення про вчинення значного правочину у разi, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; подання на розгляд Загальних 

зборiв акцiонерiв питань про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi 

внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати 

їх послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; надсилання в порядку, 

передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, якi дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, 

якi належать до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та 

Положення про Наглядову раду. 

            Вiдповiдно до Статуту з членом Наглядової ради укладено цивiльно-правову угоду, 

винагороду не отримує. 

 

 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Компанiя  Rendorz Holdings Limited 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 НЕ 164623 24.08.2005 реєстратором компанiй Нiкосiя, республiка Кiпр 

6.1.4. Рік народження 

  



6.1.5. Освіта 

 немає 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

  

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  

6.1.8. Опис 

 Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, 

контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. Наглядова рада обирається на чергових 

загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно. Обрання членiв Наглядової ради 

здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може в будь-який 

момент переобрати голову Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради Товариства є 

посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та 

вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про акцiонернi 

товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про Наглядову 

раду ПАТ "Полтавський алмазний iнструмент", а також цивiльно-правовим чи трудовим 

договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. До компетенцiї 

Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 

регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 

денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про 

проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю 

Директора Товариства та/або Ревiзiйної комiсiї; прийняття рiшення про продаж ранiше 

викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом "Про 

акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання повноважень Директора Товариства, укладання 

контракту з Директором Товариства, затвердження умов контракту, встановлення розмiру його 

винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора 

Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв скликання позачергових зборiв 

акцiонерами Товариства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складання 

перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у 

межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

загальних зборах, якщо iнше не передбачено законодавством; вирiшення питань про участь 

Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших 

юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону "Про 

акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

прийняття рiшення про вчинення значного правочину у разi, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; подання на розгляд Загальних 

зборiв акцiонерiв питань про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi 

внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 



оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати 

їх послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; надсилання в порядку, 

передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, якi дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, 

якi належать до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та 

Положення про Наглядову раду. 

                     Винагороду не отримує. 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Мiхаль Вiталiй Кiмович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МК 987718 08.10.1998 Орджонiкiдзевським  РВ ХПУ УМВС України в Харкiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження 

 1954 

6.1.5. Освіта 

 Закiнчив ВВМУРЕ iм. Попова, за спецiальнiстю радiотехнiчнi засоби, 

квалiфiкацiя-вiйськовий iнженер з експлуатацiї засобiв радiозв'язку. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 14 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працював директором ЗАО "Орими Свит". На даний час працює в ЗАТ "Орсвiт Груп" на 

посадi президента. 

6.1.8. Опис 

 Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, 

контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. Наглядова рада обирається на чергових 

загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно. Обрання членiв Наглядової ради 

здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може в будь-який 

момент переобрати голову Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради Товариства є 

посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та 

вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про акцiонернi 

товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про Наглядову 

раду ПАТ "Полтавський алмазний iнструмент", а також цивiльно-правовим чи трудовим 

договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. До компетенцiї 

Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 

регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  пiдготовка порядку денного Загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 

денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про 

проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю 

Директора Товариства та/або Ревiзiйної комiсiї;  прийняття рiшення про продаж ранiше 

викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом "Про 

акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання повноважень Директора Товариства,укладання  

контракту з Директором Товариства, затвердження умов контракту, встановлення розмiру його 

винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора 



Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв скликання позачергових зборiв 

акцiонерами Товариства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складання 

перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у 

межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

загальних зборах, якщо iнше не передбачено законодавством; вирiшення питань про участь 

Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших 

юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону "Про 

акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

прийняття рiшення про вчинення значного правочину у разi, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; подання на розгляд Загальних 

зборiв акцiонерiв питань про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi 

внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати 

їх послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; надсилання в порядку, 

передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, якi дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, 

якi належать до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та 

Положення про Наглядову раду. 

             Вiдповiдно до Статуту, член Наглядової ради на умовах трудової угоди укладеної з ним, 

отримує щомiсячну винагороду у розмiрi 4000 грн., яка визначена Загальними зборами 

акцiонерiв. 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Тейлор Iтан Кiм 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/в 434748360 03.10.2007 Державним департаментом Сполучених Штатiв Америки. 

6.1.4. Рік народження 

 1972 

6.1.5. Освіта 

 Закiнчив Унiверситет Willamette в м. Салем, штат Орегон, спецiальнiсть Економiка i 

росiйська мова. А також SFA (дипломований фiнансовий аналiтик). 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працював асистентом компанiї Price Waterhouse. На даний час працює в Корпорацiї "NCH 

Advisors, Inc." на посадi керiвник трейдингового вiддiлу. 

6.1.8. Опис 

 Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, 



контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. Наглядова рада обирається на чергових 

загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно. Обрання членiв Наглядової ради 

здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може в будь-який 

момент переобрати голову Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради Товариства є 

посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та 

вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про акцiонернi 

товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про Наглядову 

раду ПАТ "Полтавський алмазний iнструмент", а також цивiльно-правовим чи трудовим 

договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. До компетенцiї 

Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 

регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 

денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про 

проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю 

Директора Товариства та/або Ревiзiйної комiсiї; прийняття рiшення про продаж ранiше 

викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом "Про 

акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання повноважень Директора Товариства, укладання 

контракту з Директором Товариства, затвердження умов контракту, встановлення розмiру його 

винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора 

Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв скликання позачергових зборiв 

акцiонерами Товариства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складання 

перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у 

межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

загальних зборах, якщо iнше не передбачено законодавством; вирiшення питань про участь 

Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших 

юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону "Про 

акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

прийняття рiшення про вчинення значного правочину у разi, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; подання на розгляд Загальних 

зборiв акцiонерiв питань про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi 

внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати 

їх послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; надсилання в порядку, 

передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, якi дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, 

якi належать до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та 

Положення про Наглядову раду. 

              Вiдповiдно до Статуту з членом Наглядової ради укладено цивiльно-правову угоду, 

винагороду не отримує. 



 

6.1.1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Бєлякова Юлiя Генадiївна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 212103 17.05.1996 Радянським  РУ ГУМВС України в м. Києвi. 

6.1.4. Рік народження 

 1966 

6.1.5. Освіта 

 Закiнчила Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, спецiальнiсть 

економiка i органiзацiя промисловостi продовольчих товарiв, квалiфiкацiя - iнженер-економiст. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працювала головним бухгалтером  на АТЗТ "GROVEWAY LIMITED KIEV". На даний час 

працює в Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." на посадi фiнансовий директор. 

6.1.8. Опис 

 Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 

акцiонерного товариства. Обирається на чергових загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 3-х 

чоловiк, щорiчно. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Положенням i Положенням про 

Загальнi збори акцiонерiв. Голову Ревiзiйної комiсiї обирають члени Ревiзiйної комiсiї з їх числа 

простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв 

Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України " Про акцiонернi товариства", iншими актами 

законодавства, статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Полтавський 

алмазний iнструмент", а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року пiдготувати висновок, який мiстить iнформацiю: 

про пiдтвердження достовiрностi i повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

факти порушення законодавства пiд час здiйснення фiнансово - господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку i представлення звiтностi; здiйснювати, 

при необхiдностi, ревiзiю бухгалтерських документiв; повiдомляти Загальним Зборам акцiонерiв, 

а в перiод мiж ними  - Наглядовiй Радi Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок або 

розслiдувань недолiки i зловживання посадових осiб Товариства; вимагати позачергового 

скликання Загальних Зборiв або проведення засiдання Наглядової Ради Товариства, якщо виникла 

загроза iнтересам Товариства, або виявленi зловживання посадових осiб органiв управлiння 

Товариства; матерiали перевiрок надавати Загальним зборам акцiонерiв Товариства i Наглядовiй 

радi Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: звертатися до Директора Товариства i 

Голови Наглядової ради з питань надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок i 

розслiдувань; вимагати особистi пояснення посадових осiб Товариства; залучати до своєї роботи 

експертiв, аудиторськi органiзацiї; залучати до участi в перевiрках, якi проводяться, посадових 

осiб i спiвробiтникiв апарату Товариства. 

         Вiдповiдно до Статуту голова Ревiзiйної комiсiї на умовах цивiльно-правової угоди, 

укладеної з нею, не отримує  винагороди. 

 

 

6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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



 Морозова Наталiя Миколаївна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СО 914554 02.07.2002 Шевченкiвським  РУ ГУМВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження 

 1966 

6.1.5. Освіта 

 Закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть - автоматизованi системи 

управлiння. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть - автоматизованi системи 

управлiння. Працювала iнженером-системотехнiком у Київському виробничому об'єднаннi  iм. 

Артема. На даний час працює в Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." на посадi фахiвець з цiнних 

паперiв. 

6.1.8. Опис 

 Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 

акцiонерного товариства. Обирається на чергових загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 3-х 

чоловiк, щорiчно. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Положенням i Положенням про 

Загальнi збори акцiонерiв. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом 

України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Полтавський алмазний iнструмент", а також договором, 

що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року пiдготувати висновок, який мiстить iнформацiю: 

про пiдтвердження достовiрностi i повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

факти порушення законодавства пiд час здiйснення фiнансово - господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку i представлення звiтностi; здiйснювати, 

при необхiдностi, ревiзiю бухгалтерських документiв; повiдомляти Загальним Зборам акцiонерiв, 

а в перiод мiж ними - Наглядовiй Радi Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок або 

розслiдувань недолiки i зловживання посадових осiб Товариства; вимагати позачергового 

скликання Загальних Зборiв або проведення засiдання Наглядової Ради Товариства, якщо виникла 

загроза iнтересам Товариства, або виявленi зловживання посадових осiб органiв управлiння 

Товариства; матерiали перевiрок надавати Загальним зборам акцiонерiв Товариства i Наглядовiй 

радi Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: звертатися до Директора Товариства i 

Голови Наглядової ради з питань надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок i 

розслiдувань; вимагати особистi пояснення посадових осiб Товариства; залучати до своєї роботи 

експертiв, аудиторськi органiзацiї; залучати до участi в перевiрках, якi проводяться, посадових 

осiб i спiвробiтникiв апарату Товариства. 

        Вiдповiдно до Статуту член Ревiзiйної комiсiї на умовах цивiльно-правової угоди, укладеної 

з нею, не отримує винагороди. 

 

 

 

6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Павленко Валентина Василiвна 

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



ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КН 734925 27.10.1998 Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi. 

6.1.4. Рік народження 

 1957 

6.1.5. Освіта 

 Закiнчила Сумський фiлiал Харкiвського полiтехнiчного iнституту, спецiальнiсть 

технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти, квалiфiкацiя - 

iнженер-механiк. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працювала iнженером з органiзацiї та нормування працi ВАТ "Полтавський алмазний 

завод". На даний час працює в ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на посадi 

iнженера з органiзацiї та нормування працi вiддiлу кадрiв. 

6.1.8. Опис 

 Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 

акцiонерного товариства. Обирається на чергових загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 3-х 

чоловiк, щорiчно. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Положенням i Положенням про 

Загальнi збори акцiонерiв. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом 

України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Полтавський алмазний iнструмент", а також договором, 

що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї є посадовими особами органiв акцiонерного товариства. Вони 

зобов'язанi: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року пiдготувати висновок, який мiстить iнформацiю: про 

пiдтвердження достовiрностi i повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти 

порушення законодавства пiд час здiйснення фiнансово - господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку i представлення звiтностi; здiйснювати, 

при необхiдностi, ревiзiю бухгалтерських документiв; повiдомляти Загальним Зборам акцiонерiв, 

а в перiод мiж ними  - Наглядовiй  Радi Товариства про всi виявленi в ходi  перевiрок або 

розслiдувань недолiки i зловживання посадових осiб Товариства; вимагати позачергового 

скликання Загальних Зборiв або проведення засiдання Наглядової Ради Товариства, якщо виникла 

загроза iнтересам Товариства, або виявленi зловживання посадових осiб органiв управлiння 

Товариства; матерiали перевiрок надавати Загальним зборам акцiонерiв Товариства  i Наглядовiй 

радi Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: звертатися до Директора Товариства i 

Голови Наглядової ради з питань надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок i 

розслiдувань; вимагати особистi пояснення посадових осiб Товариства; залучати до своєї роботи 

експертiв, аудиторськi органiзацiї; залучати до участi в перевiрках, якi проводяться, посадових 

осiб i спiвробiтникiв апарату Товариства. Вiдповiдно до Статуту член Ревiзiйної комiсiї на умовах 

цивiльно-правової угоди укладеної з нею, отримує щоквартально винагороду у розмiрi  800 грн., 

яка визначена Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа емiтента не обiймає посад на 

iнших пiдприємствах. 

 

 

6.1.1. Посада 

 Директор 

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

 Басан Iгор Леонiдович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



 КН 125050 01.04.1996 Октябрьським  РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi. 

6.1.4. Рік народження 

 1961 

6.1.5. Освіта 

 Закiнчив Харкiвський полiтехнiчний iнститут iм. Ленiна, спецiальнiсть технологiя 

машинобудування, металорiжучi верстати та iнструменти, квалiфiкацiя - iнженер-механiк. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 25 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працював заступником директора з технiчного забезпечення  ВАТ "Полтавський алмазний 

завод". На даний час працює в ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на посадi 

директора товариства. 

6.1.8. Опис 

        Одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його 

поточною дiяльнiстю є Директор Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються 

Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом 

Товариства та Положенням про Директора ПАТ "Полтавський алмазний iнструмент", а також 

контрактом. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. 

       Директор обирається Наглядовою радою i є посадовою особою органiв Товариства. Директор 

пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень; без довiреностi 

дiє вiд iменi Товариства; вiд iменi Товариства укладає договори, у тому числi 

зовнiшньоекономiчнi, i здiйснює iншi повноваження; укладає договори, угоди на суму не бiльше 

10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; подає 

Наглядовiй радi iнформацiю для прийняття рiшень про укладення значних правочинiв, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, якi є їх предметом, складає вiд 10 до 25% вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; подає Наглядовiй радi iнформацiю 

вiдносно правочинiв, в здiйсненнi яких є зацiкавленiсть; приймає i звiльняє працiвникiв 

Товариства згiдно з чинним законодавством; в межах своїх повноважень видає розпорядження i 

накази, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства, видає доручення; 

визначає склад i об'єм iнформацiї, яка не пiдлягає розголошенню, а також термiни дотримання її 

конфiденцiйностi i подає на затвердження Наглядовiй радi; органiзовує бухгалтерський облiк i 

звiтнiсть; затверджує внутрiшнi нормативнi акти, якi регламентують оперативно - розпорядчу 

дiяльнiсть Товариства; пiдписує вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни i доповнення до 

нього; вирiшує iншi питання поточної дiяльностi. 

        За виконання обов'язкiв Директору Товариства щомiсячно виплачується заробiтна плата, а 

також додатковi виплати у розмiрi, визначеному укладеним контрактом. Контракт з Директором 

вiд iменi Товариства пiдписується Головою Наглядової ради. Посадова особа емiтента не обiймає 

посад на iнших пiдприємствах. 

 

 

6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Ступа Наталiя Iванiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КН 994966 23.11.1999 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi. 

6.1.4. Рік народження 

 1983 



6.1.5. Освіта 

 Закiнчила Полтавський технiчний унiверситет iм. Ю. Кондратюка, спецiальнiсть облiк i 

аудит,  квалiфiкацiя  бухгалтер . 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працювала заступником головного бухгалтера ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент". 

На даний час працює в ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на посадi головного 

бухгалтера. 

6.1.8. Опис 

 Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених основ 

бухгалтерського облiку, складання i надання в установленi строки фiнансової та податкової 

звiтностi. Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх 

господарських операцiй. Приймає участь в оформленнi матерiалiв, якi пов'язанi з нестачею i 

вiдшкодуванням збиткiв вiд нестачi, збиткiв i псування цiнностей пiдприємства. Головний 

бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть за органiзацiю i ведення бухгалтерського облiку та 

податкового облiку перед керiвником пiдприємства. Головний бухгалтер здiйснює свою 

дiяльнiсть згiдно посадової iнструкцiї, яка затверджена Директором  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". За виконання обов'язкiв Головному бухгалтеру щомiсячно 

виплачується заробiтна плата, а також додатковi виплати у розмiрi, визначеному в Положеннi про 

премiювання керiвникiв та спецiалiстiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". 

Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, 

дата видачі, 

орган, який 

видав) або 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Голова Наглядової 

ради 

Токолiш Джон Р 710092567 

13.08.2002 

Нацiональним 

паспортним 

центром 

Сполучених 

Штатiв Америки 

19.04.2006 2 0,00002 2 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Дiброва Олександр 

Олександрович 

МЕ 352934 

20.11.2005 ТУМ 

Соломянського РУ 

ГУМВС України в 

м. Києвi. 

19.04.2006 2 0,00002 2 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Rendorz Holdings 

Limited 

НЕ 164623 

24.08.2005 

Реєстратор 

компанiй Нiкосiя, 

Республiка Кiпр 

19.04.2006 5 893 235 70,3271 5 893 2

35 

0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Мiхаль Вiталiй 

Кiмович 

МК 987718 

08.10.1998 

Орджонiкiдзевськ

им  РВ ХПУ 

УМВС України в 

Харкiвськiй 

областi 

19.04.2006 816 0,00974 816 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Тейлор Iтан Кiм д/в 434748360 

03.10.2007 

Державним 

департаментом 

Сполучених 

19.04.2006 2 0,00002 2 0 0 0 



Штатiв Америки. 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Бєлякова Юлiя 

Генадiївна 

СН 212103 

17.05.1996 

Радянським  РУ 

ГУМВС України в 

м. Києвi. 

 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Морозова Наталiя 

Миколаївна 

СО 914554 

02.07.2002 

Шевченкiвським  

РУ ГУМВС 

України в м. Києвi 

19.04.2006 2 0,00002 2 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Павленко 

Валентина 

Василiвна 

КН 734925 

27.10.1998 

Ленiнським   РВ 

ПМУ УМВС 

України в 

Полтавськiй 

областi. 

19.04.2006 272 0,00325 272 0 0 0 

Директор Басан Iгор 

Леонiдович 

КН 125050 

01.04.1996 

Октябрьським  РВ 

ПМУ УМВС 

України в 

Полтавськiй 

областi. 

19.04.2006 12 0,00014 12 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Ступа Наталiя 

Iванiвна 

КН 994966 

23.11.1999 

Київським   РВ 

ПМУ УМВС 

України в 

Полтавськiй 

областi. 

 0 0 0 0 0 0 

Усього 5 894 343 70,34031 5 894 3

43 

0 0 0 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
Найменування Ідентифікаційний Місцезнаходження Дата Кількість Від Кількість за видами акцій 



юридичної особи код за ЄДРПОУ внесення 

до реєстру 

акцій 

(штук) 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Rendorz Holdings 

Limited 

HE164623 Кiпр, Capital Center, 

Nicosia, 2-4 

Arch.Makarios III 

Avenue,9 Floor 

19.04.2006  5 893 235 70,3271 5 893 2

35 

0 0 0 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Євротехно-плюс"

,Україна 

32072694 04080, м. Київ,  вул. 

Туровська, 13 

16.04.2009  1 433 556 17,1074 1 433 5

56 

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 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

д/в д/в д/в  д/в  0 0 0 0 0 0 

Усього 7 326 791 87,4345 7 326 7

91 

0 0 0 

 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 30.03.2011 

Кворум зборів 92,409 

Опис При прийняттi рiшення про скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв 

Наглядовою радою попередньо затверджено  наступний порядок денний:  

1. Обрання лiчильної комiсiї 2. Затвердження регламенту та порядку проведення 

загальних зборiв 3. Звiт Директора ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк та 

основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. Затвердження звiту Директора ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" про фiнансово-господарську 

дiяльнiсть Товариства 4. Звiт Наглядової ради за 2010 рiк. Затвердження звiту 

Наглядової ради за 2010 рiк. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Затвердження звiту та 

висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2010 рiк. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 

2010 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, прийняття рiшення щодо 

виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 8. 

Прийняття  рiшення про попереднє схвалення значного правочину мiж ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" та ТОВ "Полтавський алмазний 

iнструмент" (м. Бєлгород, РФ) 9. Припинення повноважень та обрання членiв 

Наглядової ради Товариства 10. Припинення повноважень та обрання членiв 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Обрання особи, уповноваженої Товариством 

пiдписувати договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 

        В установлений законом термiн iнших пропозицiй щодо порядку денного вiд 

акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати 

лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї Черновол Наталiя 

Миколаївна. Члени лiчильної комiсiї: Ануфрiєнко Iрина Миколаївна, Безпалько 

Алiна Олександрiвна, Крещенко Леонiд Федотович, Пугасєй Роман Вiкторович, 

Роман Тетяна Григорiвна, Стоножко Сергiй Володимирович, Сурiна Наталiя 

Миколаївна, Фролов Сергiй Анатолiйович, Шейко Iгор Олександрович. 2. 

Затвердити наступний регламент зборiв: виступи, пропозицiї, довiдки до 10 хвилин 

по кожному питанню. Кожен iндивiдуальний виступ, пропозицiя,  довiдка не 

бiльше 5 хвилин.  Перерву провести по мiрi необхiдностi. Затвердити 

наступний порядок проведення зборiв: Обрати редакцiйну комiсiю у  наступному 

складi: Ставенко Свiтлана Вiкторiвна, Пирлик  Юлiя Михайлiвна. За проханням 

акцiонерiв, якi не володiють українською мовою, проводити збори росiйською 

мовою. 3. Затвердити Звiт Директора ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк та 

основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 4. Затвердити звiт Наглядової 

ради за 2010 рiк. 5. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати 

фiнансово-господарської  дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 6. Затвердити рiчну 

фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк. 7. Розподiлити прибуток на 

максимально можливе погашення заборгованостi з кредиту, фiнансування 

поточних капiтальних вкладень та поповнення обiгових коштiв. Дивiденди за 

результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк не 

нараховувати i не виплачувати. 8. Схвалити значний правочин (ряд правочинiв) 

мiж ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" та ТОВ "Полтавський 

алмазний iнструмент" (м. Бєлгород, РФ) по поставцi продукцiї на сукупну суму, 

яка не перевищує 4 млн. доларiв США (за офiцiйним курсом НБУ на день кожної 

поставки) термiном не бiльше одного року (до проведення чергових зборiв 

акцiонерiв). 9. Припинити повноваження членiв Наглядової ради обраних на 

загальних зборах акцiонерiв 14 квiтня 2010 року. Обрати до складу Наглядової 

ради Товариства: 1. Компанiю Rendorz Holdings Limited 2. Дiброву Олександра 



Олександровича трейдера Корпорацiї NCH Advisors, Inc.". 3. Мiхаля Вiталiя 

Кiмовича президента ЗАТ "Орсвiт Груп". 4. Тейлора Iтан Кiм керiвника 

трейдингового вiддiлу Корпорацiї "NCH Advisors, Inc.". 5. Токолiша Джона 

iнвестицiйного радника Корпорацiї "NCH Advisors, Inc.". 10. Припинити 

повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних на загальних зборах акцiонерiв 14 

квiтня 2010 року. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Бєлякову 

Юлiю Генадiївну фiнансового директора Корпорацiї "NCH Advisors, Inc.". 2. 

Морозову Наталiю Миколаївну фахiвця з цiнних паперiв Корпорацiї "NCH 

Advisors, Inc." 3. Павленко Валентину Василiвну iнженера з органiзацiї та 

нормування працi вiддiлу кадрiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ". 11. Уповноважити директора Товариства Басана Iгоря 

Леонiдовича пiдписати вiд iменi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" договори з членами Наглядової ради i членами Ревiзiйної комiсiї. 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Європейський страховий альянс" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19411125 

Місцезнаходження 04050, Україна, м. Київ, Глибочинська, 

33-37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АВ № 584148 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.05.2011 

Міжміський код та телефон (05322) 2 25 16 

Факс (05322) 7 26 20 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Компанiя надає страховi послуги 

товариству. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з додатковою 

вiдповiдальнiстю "Альянс Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32253696 

Місцезнаходження 04107, Україна, д/в р-н, м. Київ, 

Багговутiвська, 8/10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АВ № 377203 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.10.2007 

Міжміський код та телефон (044) 459 00 51 

Факс (044) 459 00 52 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Компанiя надає страховi послуги 

товариству. 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Унiка" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20033533 

Місцезнаходження 01601, Україна, д/в р-н, м. Київ, 

Рейтарська, 37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АВ № 520674 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2010 

Міжміський код та телефон (044) 225-6000 

Факс (044) 225 6002 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Компанiя надає страховi послуги 

товариству. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107, Україна, д/в р-н, м. Київ, 

Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 

ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044)585 42 40 

Факс (044) 585 42 40 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть 

Опис Товариство надає депозитарнi послуги 

щодо обслуговування випуску цiнних 

паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 

"ПРИВАТБАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570 

Місцезнаходження 49094, Україна, Дніпропетровська обл., 

д/в р-н, м. Днiпропетровськ, Набережна 

Перемоги, 50 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АВ № 483524 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 

ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.08.2009 

Міжміський код та телефон (056)716 33 64 

Факс (056) 716 10 49 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть 



Опис Товариство надає послуги депозитарної 

дiяльностi зберiгача цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Аудиторська фiрма "Аудит-Центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24077361 

Місцезнаходження 01034, Україна, д/в р-н, м. Київ, 

Рейтарська, 35-а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 1281 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 272 49 98 

Факс (044) 272 49 98 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис Фiрма надає аудиторськi послуги щодо 

перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "ПРОВIДНА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23510137 

Місцезнаходження 36039, Україна, Полтавська обл., д/в р-н, 

м. Полтава, Пушкiна, 44А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АВ № 520951 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010 

Міжміський код та телефон (0532) 57 98 18 

Факс (0532) 57 98 18 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Компанiя надає страховi послуги 

товариству 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПАТ "Страхова компанiя "Українська 

страхова група" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30859524 

Місцезнаходження 21016, Україна, Вінницька обл., д/в р-н, 

м. Вiнниця, Хмельницьке шосе, буд. 8, 

офiс. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АВ № 500320 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 



Міжміський код та телефон (0432) 57 07 48 

Факс (0432) 57 07 48 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Компанiя надає страховi послуги 

товариству 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.11.2005 525/1/05 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1604571000 Іменні прості  Документар

на Іменні 

3,14 8 379 750 26 312 415 100 

Опис 
На загальних зборах акцiонерiв 14 квiтня 2010 року прийнято рiшення про переведення документарної форми випуску акцiй в бездокументарну 

форму випуску акцiй. 

31.05.2010 273/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000068514 Іменні прості  Бездокумент

арна Іменні 

3,14 8 379 750 26 312 415 100 

Опис 

На загальних зборах акцiонерiв 14 квiтня 2010 року прийнято рiшення про змiну найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства 

"Полтавський алмазний iнструмент" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  та рiшення 

про зменшення статутного капiталу у звязку з приведенням розмiру статутного капiталу у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв згiдно ст.155 

Цивiльного кодексу України. 

25.01.2011 58/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000068514 Іменні прості  Бездокумент

арна Іменні 

2,97 8 379 750 24 887 857,5 100 

Опис 

На загальних зборах акцiонерiв 18 листопада 2010 року прийнятi рiшення про внесення змiн до Статуту у звязку зi зменшенням статутного 

капiталу та про випуск акцiй шляхом зменшення номiнальної вартостi та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної 

вартостi. 

 



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних 

паперів (штук) 

1 200 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

1 200 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  - Інше 0 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних 

паперів (штук) 

890 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

890 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  - Інше 0 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 

(штук) у звітному періоді 

0 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  - Інше 0 

 

12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

    ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" - є 

найбiльшим виробником алмазного iнструменту серед країн СНД i одним iз найбiльших у свiтi. 

    Створене було у формi закритого акцiонерного товариства "Полтавський алмазний iнструмент"  

вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Полтавський алмазний завод" (протокол 

№ 8 вiд 28.04.2005 року). Єдиний засновник ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент" - ВАТ 

"Полтавський алмазний завод". Державним реєстратором виконавчого комiтету Полтавської 

мiської ради 06.10.2005 року проведено державну реєстрацiю та видано Свiдоцтво про державну 

реєстрацiю юридичної особи ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент". 

    Статутний фонд товариства становив 26 312 415 грн., роздiлений на 8 379 750 простих iменних  

акцiй номiнальною вартiстю 3,14 грн. Випуск акцiй зареєстровано 24.11.2005 року . 

   Весь перiод своєї дiяльностi товариство постiйно працює над пiдвищенням 

конкурентноздатностi, надiйностi та якостi алмазного iнструменту. Гарантом високої якостi 

продукцiї, що випускається, є стабiльнi поставки алмазного iнструменту бiльш нiж  у 20 країн 

свiту. 

   З метою збiльшення обсягв продажу продукцiї на ринку Росiйської Федерацiї, бiльш 

ефективного задоволення потреб споживачiв, у квiтнi 2006 року на загальних зборах акцiонерiв 

було прийняте рiшення про створення ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" у м. Бєлгород, 

РФ.  

   Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010р. та Свiдоцтва про державну 

реєстрацiю юридичної особи, виданого Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради, змiнено 

найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства "Полтавський алмазний 

iнструмент" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" з 26.04.2010р. 

 

 

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 попереднього 

звітного періоду 

          Вищим органом управлiння ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" є  

загальнi збори акцiонерiв. З метою захисту прав акцiонерiв, контролю i регулювання дiяльностi 

виконавчого органу створена Наглядова рада в кiлькостi 5 осiб. Одноосiбним виконавчим 

органом товариства є Директор ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". Для 

проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства загальними зборами 

обрано Ревiзiйну комiсiю в складi 3 осiб. 

         На Загальних зборах акцiонерiв у 2006 роцi, було прийнято рiшення щодо створення 

дочiрнього пiдприємства в мiстi Бєлгород, Росiйської Федерацiї, основною метою якого є 

збiльшення продаж алмазного iнструменту в РФ. Зареєстроване ТОВ "Полтавський алмазний 

iнструмент" Iнспекцiєю федеральної податкової служби в м. Бєлгородi 15.08.2006 року. На даний 

час обсяг продажу алмазного iнструменту ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" складає 63 % 

вiд загального обсягу продаж ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". 

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" не отримувало 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

   Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" пiдготовлена 

вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та з 

дотриманням вимог нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Визнання та 

амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв: основнi засоби - це матерiальнi активи, 

якi товариство утримує з метою їх використання в процесi виробництва на протязi бiльше одного 

року i вартiстю вище 1 000 гривень за одиницю. Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв 

ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку є окремий об'єкт 

основних засобiв та iнших матерiальних необоротних активiв. Групування в аналiтичному облiку 

ведеться згiдно вимог Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку. Iншi 

необоротнi матерiальнi активи - це матерiальнi активи, термiн використання яких бiльше одного 

року та вартiстю за одиницю до 1 000 гривень. Для розрахунку амортизацiї окремого об'єкта 

основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв використовується прямолiнiйний 

метод. Норма амортизацiї встановлюється, виходячи з передбачуваного термiну корисної 

експлуатацiї. Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, 

можуть бути iдентифiкованi. Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв виконується 

вiдповiдно до П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи". Пiд час введення нематерiальних активiв в 

експлуатацiю по кожнiй одиницi за допомогою розпорядчого документа товариства 

встановлюється термiн корисного використання, але не бiльше 10 рокiв. Норма амортизацiї 

розраховується прямолiнiйним методом. Оцiнка придбаних (створених або виготовлених) 

основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необiгових активiв виконується за первинною 

вартiстю. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв не 

розраховується, а для цiлей амортизацiї застосовується її нульове значення. Запаси: виробничi 

запаси - це вартiсть запасiв сировини, основних та допомiжних матерiалiв, палива, покупних 

напiвфабрикатiв та комплектуючих виробiв, незавершеного виробництва, запасних частин, тари, 

iнших матерiалiв, призначених для споживання в ходi нормального операцiйного циклу та товари 

для перепродажу. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети з термiном корисного використання 

менше одного року, незалежно вiд вартостi, облiковуються у складi запасiв товариства. Пiд час 

вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за 



середньозваженою собiвартiстю. Оцiнка за середньозваженою собiвартiстю виконується по 

кожнiй одиницi запасiв шляхом дiлення сумарної вартостi залишку таких запасiв на початок 

звiтного перiоду, i вартостi отриманих у звiтному перiодi запасiв. Визначення грошових коштiв: 

грошовi кошти - сума грошей в касi, на поточних та iнших (строкових депозитних) рахунках у 

банках, якi можуть бути використанi для забезпечення фiнансовими ресурсами поточних потреб 

товариства. Суми залишкiв грошових коштiв на розрахункових рахунках в iноземнiй валютi 

перераховуються у нацiональну валюту за курсом Нацiонального банку України на момент 

складання звiту. Дебiторська заборгованiсть: дебiторська заборгованiсть вiдображається за 

реальною вартiстю, тобто з вирахуванням оцiнених сумнiвних боргiв. Врахування безнадiйних 

боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво товариства визначило борги як безнадiйнi. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть за реалiзованi 

продукцiю, товари або наданi послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз 

заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг. Визнання доходу: 

дохiд вiд реалiзацiї продукцiї товариства визнається у вiдповiдностi з методом нарахувань при 

вiдвантаженнi продукцiї клiєнтам. Дохiд зменшується на суму наданих покупцям знижок, а також 

при поверненнi продукцiї виробнику. Податки: витрати з податку на прибуток включають 

податок, розрахований у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України, з 

врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi, або виникли у звiтному 

перiодi. 

 

Текст аудиторського висновку 

                                    АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

                                     (звiт незалежного аудитора) 

про фiнансову звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

                                               за 2011 рiк 

 

м. Полтава                                                                                26 сiчня 2012 р.  

 

       Адресат - власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

 

       Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудит - Центр" (далi - 

Аудиторська фiрма) створене вiдповiдно до законодавства України i зборiв засновникiв вiд 12 

грудня 1995 року (протокол № 1). Статут Аудиторської фiрми (нова редакцiя) зареєстрований 

Радянською районною державною адмiнiстрацiєю м.Києва 08.04.99 року (реєстрацiйний  № 

24077361). Перереєстрацiя фiрми проведена 26.07.05 року  (Свiдоцтво про державну реєстрацiю 

серiї АОО  № 015442 вiд 26.07.05 року). 

       Аудиторська дiяльнiсть ведеться згiдно Свiдоцтва про внесення до Реєстру субєктiв 

аудиторської дiяльностi № 1281, виданого Аудиторською палатою України 26.01.01р. i дiйсного 

до 26.12.15 року. 

       Телефон: (044) 223-53-38, факс: (044) 223-53-38. 

 

Основнi вiдомостi про емiтента акцiй 

   

         Рiшення про створення Закритого акцiонерного товариства "Полтавський алмазний 

iнструмент" прийняте загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Полтавський алмазний завод" 

(протокол № 8 вiд 28.04.05 року). Єдиним засновником ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент" 

є ВАТ "Полтавський алмазний завод". Державним реєстратором виконавчого комiтету 

Полтавської мiської ради 06.10.05 року проведено державну реєстрацiю та видано Свiдоцтво про 

державну реєстрацiю юридичної особи ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент" серiї АОО № 



085242.  

        Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010 р. (протокол № 5) та Свiдоцтва 

про Державну реєстрацiю юридичної особи, виданого Виконавчим комiтетом Полтавської мiської 

ради серiя АОО № 791757 змiнено найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства 

"Полтавський алмазний iнструмент" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" з 26.04.2010 р. 

        Юридична адреса: Україна, 36023, м. Полтава, вул. Красiна, 71-Б. Телефон (0532) 50-38-11, 

факс  (0532) 50-38-20. Код ЄДРПОУ 33804724. Розрахунковий рахунок № 26007060073462 в ПРУ 

КБ "Приватбанк" м. Полтави, МФО 331401. 

 

       Основнi види дiяльностi: 26.81.0 - Виробництво абразивних виробiв; 51.90.0 - Iншi види 

оптової торгiвлi; 63.21.2 - Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського 

транспорту; 45.21.1 - Будiвництво будiвель; 74.20.1 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу. 

       Статут ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" (нова редакцiя) затверджено 

Загальними зборами акцiонерiв 14.04.10 року (протокол  № 5  вiд 14.04.10 року) та зареєстровано 

державним реєстратором Виконавчого комiтету Полтавської мiської ради  Полтавської областi 

26.04.2010 року (номер запису 15881050008003058). 

       Станом на 31.12.2011 року чисельнiсть працiвникiв становить 200 чоловiк, кiлькiсть 

акцiонерiв - 6 (шiсть)  юридичних осiб та 878 фiзичних осiб. Власникiв облiгацiй немає. 

Загальнi збори акцiонерiв проведенi 30.03.11 року. Звiт за 2010 рiк подано до Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку 12.05.11 року та опублiковано в Бюлетенi "Вiдомостi 

Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку" № 80 вiд  29.04.11 року. 

       Випуск цiнних паперiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" обслуговує 

приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", 04107, м. Київ, 

вул. Тропiнiна, буд. 7-Г, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35917889, Лiцензiя Державної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дiї: 

27.05.2009 р. - 27.05.2019 р. 

      Послугами торгiвцiв цiнними паперами i юридичних осiб, уповноважених виплачувати дохiд 

вiд цiнних паперiв Товариство не користувалось.  

          Загальнi збори акцiонерiв проведенi 30.03.2011 року.  

                          Директор - Басан I.Л. 

                          Головний бухгалтер - Ступа Н.I.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. 

 

    Управлiнський персонал ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" несе 

вiдповiдальнiсть за початковi залишки, пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв 

за 2011 рiк у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та прирiвняних до них Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

    Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу товариства охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрностi представлення 

фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок помилки або iнших обставин; 

вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають 

обставинам. 

    Керiвництво суб'єкта господарювання, який перевiряється, повинно постiйно пiдтримувати 

вiдповiднiсть i ефективнiсть систем облiку та внутрiшнього контролю в Товариствi.  

 

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту. 

 

        Аудит проводиться згiдно з договором № 04.11.43 вiд 15.04.11 р. Початок аудиту - 15.04.11 



р., закiнчення - 26.01.12 р. 

 

Обсяг аудиторської перевiрки. 

 

       Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, Положення щодо 

пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового 

ринку, затверджених рiшеннями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України 

вiд 19.12.06р. № 1528 та вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженими рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 N 1360. 

        Аудиторська перевiрка проводилась на пiдставi Законiв України "Про аудиторську 

дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне 

регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про внесення змiн до Закону України "Про 

оподаткування прибутку пiдприємств", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", "Про Державний бюджет України на 2011 рiк", Податкового кодексу України, Указiв 

Президента України, постанов Верховної Ради України , Кабiнету Мiнiстрiв України та наказiв 

Мiнiстерства  фiнансiв України з питань органiзацiї бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi 

в Українi, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Мiжнародних стандартiв 

аудиту. 

      Перевiрка проводилась за програмою: якiсть оформлення первинних бухгалтерських 

документiв, iнвентаризацiй та облiкових регiстрiв; вiдповiднiсть даних аналiтичного облiку 

даним синтетичного облiку, первинним документам i звiтностi, правильнiсть вiднесення витрат 

на собiвартiсть продукцiї та на результати господарсько-фiнансової дiяльностi; правильнiсть 

формування валових доходiв i витрат; стан розрахункiв з дебiторами i кредиторами; ведення 

касових операцiй, операцiй по руху коштiв, майна i джерел формування коштiв; дотримання  

податкового законодавства, дотримання дiючих нацiональних Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку (далi - ПСБО). Перевiрка вiдповiдностi розрахункiв з бюджетом та 

позабюджетними фондами первинним документам проводилась вибiрково. 

       Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть бухгалтерських i 

iнших документiв, якi надають аудиторськiй фiрмi для проведення аудиту. 

       Аудиторська фiрма несе вiдповiдальнiсть за дотримання дiючого законодавства, iнших 

нормативних документiв при формуваннi висновку про достовiрнiсть звiтностi Товариства. 

 

Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому. 

 

        Висновок про фiнансову звiтнiсть приведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального 

призначення", 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", 720 "Iнша iнформацiя в 

документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", а також вiдповiдно до вимог Мiжнародних 

стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, 

зокрема 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 

"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з 

iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають дотримання етичних вимог, 

а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, 

що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 

       Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства використано дiюче законодавство 

України з питань економiки, нормативнi документи Кабiнету  Мiнiстрiв  України, Мiнiстерства 

фiнансiв  України i Державної податкової адмiнiстрацiї, зокрема нацiональних Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку. 

       При перевiрцi використовувались данi головної книги, регiстрiв аналiтичного та 



синтетичного облiку; матерiали iнвентаризацiй i перевiрок контролюючих органiзацiй, 

первинних документiв (вибiрково) i форм звiтностi. Вказана iнформацiя використана за 2011 рiк. 

       Бухгалтерська фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi з Порядком подання фiнансовоi 

звiтностi, затвердженим постановою Кабiнету мiнiстрiв Украiни  вiд 28.02.2000 р., Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi", 2 "Баланс", 3 

"Звiт про фiнансовi результати", 4 "Звiт про рух грошових коштiв", 5 "Звiт про власний капiтал", 6 

"Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", затверджених наказом Мiнфiну України вiд 

31.03.99р. № 87. 

       Наша думка щодо фiнансових звiтiв Товариства безумовно - позитивна. Згiдно матерiалiв 

аудиторської перевiрки фiнансовi звiти ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ", на 

31.12.11 року справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства, його 

фiнансовi результати за 2011 рiк,  згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової 

звiтностi (нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку) та вiдповiдають 

вимогам законодавства України i не мiстять суттєвих викривлень. 

       Пiдтверджується валюта балансу на 31.12.11 року 33 432 тис. грн. 

 

Iнформацiя про чистi активи. 

 

    Розмiр статутного капiталу ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" вiдповiдає 

вимогам положень частини третьої ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та 

доповненнями) i в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства. 

    ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" у повному комплектi рiчної фiнансовiй 

звiтностi за 2011 рiк у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства. 

 

Iнформацiя про наявнiсть або вiдсутнiсть невiдповiдностей. 

 

    При проведеннi аудиту повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi суб'єкта 

господарювання, який перевiряється за 2011 рiк - не було виявлено iстотних, спотворень 

iнформацiї або непослiдовного її подання, а також вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж 

фiнансовою звiтнiстю ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" за 2011 рiк та 

iнформацiєю, що розкривається Товариством i подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.  

 

Iнформацiя про виконання значних правочинiв. 

 

     У контекстi вимог ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (зi змiнами та 

доповненнями) Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 30.03.2011 року прийняте рiшення про попереднє схвалення значного правочину 

мiж ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" та ТОВ "Полтавський алмазний 

iнструмент" м. Бєлгород,РФ, за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року вiдбулося 

виконання значного правочину ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ".  

 

Iнформацiя про стан корпоративного управлiння. 

 

     Дiючий Статут ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" (зареєстровано - номер 

запису 15881050010003058 вiд 29 листопада 2010 року) не суперечить вимогам Закону України 

"Про акцiонернi товариства" (зi змiнами та доповненнями). 

     В ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  станом на 31.12.2011 року прийняттi i 

впровадженнi наступнi внутрiшнi положення: 

- Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" (затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010 р. - Протокол 



№ 5). 

· Положення про Наглядову Раду ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

(затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010 р. - Протокол № 5). 

· Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

(затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010р.  Протокол № 5). 

· Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю в ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" (затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010 

р. - Протокол № 5). 

· Положення про директора ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

(затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010 р. - Протокол № 5). 

     Внутрiшнiй аудит в суб'єкта господарювання, який перевiряється за 2011 рiк, проводиться 

ревiзiйною комiсiєю Товариства у вiдповiдностi до вимог ст. ст. 73-74 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" (зi змiнами та доповненнями), дiючого Статуту ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" i дiючого Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". В штатному розкладi Товариства вiдсутнiй 

працiвник, на якого б були покладеннi функцiї щодо проведення внутрiшнього аудиту 

товариства. 

 

Розкриття iнформацiї за окремими показниками звiтностi. 

 

а). Розкриття iнформацiї за видами активiв. 

 

       Товариство використовує власнi основнi засоби, оцiнка яких у облiку i формах звiтностi 

достовiрна. Поточний аналiтичний i синтетичний облiк надходжень об'єктiв, їх вибуття, ремонт 

ведеться у вiдповiдностi з ПСБО 7 "Основнi засоби", затвердженим наказом Мiнiстерства 

фiнансiв Украiни вiд 27.04.2000р. № 92 з наступними змiнами. 

      Знос (амортизацiя) основних засобiв нараховувався у 1 кварталi 2011 року у вiдповiдностi зi 

ст. 8 Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку 

пiдприємств" вiд 22.05.97р., а у наступних кварталах у вiдповiдностi з Податковим кодексом 

України. 

       Облiк i оцiнка нематерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi з ПСБО 8 "Нематерiальнi 

активи", затвердженим наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 18.10.99 р.                             

       Оцiнка виробничих запасiв проводилась по фактичнiй собiвартостi їх придбання з окремим 

видiленням транспортно-заготiвельних витрат. Облiк наявностi i руху виробничих запасiв, 

товарiв та МШП з термiном експлуатацiї до 1 року, а також готової продукцiї  (оборотних активiв) 

ведеться у вiдповiдностi з ПСБО 9 "Запаси", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв 

Украiни вiд 20.10.99 р.№ 240. 

       Облiк витрат на виробництво, калькулювання собiвартостi продукцiї, формування 

позареалiзацiйних прибуткiв i збиткiв проводились у вiдповiдностi з ПСБО 16 "Витрати", 

затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. № 318, Методичними 

рекомендацiями з формування собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) у промисловостi, 

затвердженими наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 09.07.07 р. № 373. 

Оцiнка виконаних робiт проводиться по фактичнiй собiвартостi їх виготовлення. 

       Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з Положенням про ведення касових операцiй 

у нацiональнiй валютi України, затвердженими постановами Правлiння Нацiонального банку 

України вiд 15.12.04 року  № 637. Залишки на рахунках облiку грошових коштiв вiдповiдають 

касовiй книзi i випискам банкiв. 

       По операцiям на розрахунковому  рахунку i валютних рахунках, розрахунках по заробiтнiй 

платi, з пiдзвiтними особами, з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню 

вiдхилень вiд нормативiв не встановлено. 

       Облiк операцiй в iноземнiй валютi вiвся у I кварталi 2011 року у вiдповiдностi з ст.7.3 Закону 



України "Про внесення змiн в Закон України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", з 

01.04.2011 року вiдповiдно до Податкового Кодексу України та ПСБО 21"Вплив змiни валютних 

курсiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.08.2000 р.  № 193. 

       Дебiторську заборгованiсть, по якiй минув термiн позовної давностi, не встановлено. Оцiнка i 

облiк розрахункiв ведеться з дотриманням вимог ПСБО 10 "Дебiторська заборгованiсть", 

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8.10.99 р. № 237. Резерв сумнiвних 

боргiв станом на 31.12.11 року становить 242 тис. грн. Створюються резерви для виплат 

вiдпускних працiвникiв. 

 

б). Розкриття iнформацiї про зобов'язання. 

 

       Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань ведеться згiдно ПСБО 11 " Зобов'язання", 

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.01.2000 р. № 20. Наявнiсть зобов'язань, 

по яких минув термiн позовної  давностi не встановлено. 

       Зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами у звiтному перiодi не було. 

В 2011 роцi виконанi зобов'язання за розрахунками з учасниками (акцiонерам  виплаченi 

дивiденди за 2007 рiк). 

        В 2011 роцi повнiстю погашена позика, отримана вiд Компанiї "RENDORZ HOLDINGS 

LIMITED" в 2008 роцi в сумi 635 тис.дол. США. 

       Станом на 31.12.11 р. вiдображенi вiдсотки за позикою в сумi 35 тис. грн. 

 

в). Розкриття iнформацiї про власний капiтал. 

 

        Єдиним засновником ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент" є ВАТ "Полтавський 

алмазний завод". Власниками iменних цiнних паперiв ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент" є 

6 юридичних осiб та 878  фiзичних осiб. 

        Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.05 року статутний капiтал ЗАТ 

"Полтавський алмазний iнструмент" сформований за рахунок внеску  ВАТ"Полтавський 

алмазний завод" у виглядi грошових коштiв i майна (активiв, майнових прав) пiдроздiлу 

"Iнструмент".  

        Формування статутного капiталу ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент" за рахунок 

внескiв у виглядi майна (основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних 

матерiальних активiв) здiйснювалося по узгодженiй засновниками вартостi згiдно  П(С)БО 7 

"Основнi засоби" i 8 "Нематерiальнi активи". Така вартiсть отримана у результатi незалежної 

експертної оцiнки майна i не є нижчою вiд сукупної залишкової балансової вартостi активiв 

пiдроздiлу"Iнструмент". 

         Для визначення оцiночної вартостi майна ВАТ"Полтавський алмазний завод" уклав договiр 

з суб'єктом оцiночної дiяльностi - ТОВ "Сенсiо - Україна", який дiє на пiдставi сертифiкату Фонду 

державного майна України вiд 15.02.05 року за № 3013/5 i виконує послуги з незалежної 

експертної оцiнки майна. 

         Згiдно Звiту про незалежну оцiнку ринкової вартостi об'єктiв, переданих до статутного 

капiталу ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент", вартiсть переданих активiв склала: 

         - нематерiальнi активи в сумi 375 667,0 гривень;   

         - основнi засоби в сумi 13 815 526,0 гривень;  

         - iншi необоротнi матерiальнi активи в сумi 261 515,0 гривень.  

        Це пiдтверджується Актом прийому-передачi вiд ВАТ "Полтавський алмазний завод" майна 

(активiв, майнових прав) у статутний фонд ЗАТ"Полтавський алмазний iнструмент" вiд 

03.10.2005р. 

         Крiм того, до статутного капiталу ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент" були внесенi 

грошовi кошти в сумi 11 859 707 гривень, що пiдтверджується платiжними дорученнями № 7098 

вiд 20.10.2005 року та № 7352, 7354, 7355, 7356 вiд 01.11.2005 року.  



         Статутний капiтал Товариства сплачено повнiстю у встановленi законодавством термiни.  

         Згiдно статуту (нова редакцiя) статутний капiтал Товариства становить 24 887 857 (двадцять 

чотири мiльйони вiсiмсот вiсiмдесят сiм тисяч вiсiмсот п'ятдесят сiм ) гривень 50 коп., подiлений 

на 8 379 750 (вiсiм мiльйонiв триста сiмдесят дев'ять тисяч сiмсот п'ятдесят) простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 2 гривнi 97 копiйок кожна  акцiя.     

         Додаткового випуску акцiй не було. Викупу власних акцiй у акцiонерiв не було. Емiсiйний 

дохiд не одержувався.  

         Протягом звiтного року вiдбулася одна дiя, яка може вплинути на фiнансово-господарський 

стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 

першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме, змiна складу 

посадових осiб емiтента. 

         На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ", якi 

вiдбулися 30 березня 2011 року (протокол №7) прийнято рiшення про припинення повноважень 

члена Наглядової ради Дем'янова Владислава Анатолiйовича, паспорт СН 831211 виданий 

Московським РУГУ МВС України в мiстi Києвi 09.06.1998 року. Володiє часткою у статутному 

капiталi в розмiрi 0,00002%. Перебував на посадi протягом одного року. Зазначена особа 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

       На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ", якi 

вiдбулися 30 березня 2011 року (протокол № 7) прийнято рiшення про обрання члена Наглядової 

ради  Компанiї "Rendorz Holdings Limited" iдентифiкацiйний податковий код НЕ 164623 F., 

виданий 24.08.2005 року Реєстратором компанiй у м. Нiкосiя, Кiпр. Обрано термiном на один рiк. 

Володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 70,3271%. 

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ у повному комплектi рiчної фiнансовiй 

звiтностi за 2011 рiк достовiрно i у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про статутний капiтал.  

      

     Заявлений розмiр статутного капiталу ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ 

вiдповiдає зазначеному в установчих документах та в свiдоцтвi про реєстрацiю випуску акцiй, а 

також повнiстю i своєчасно сплачений у термiни встановленi чинним законодавством. 

 

г). Стан бухгалтерського облiку i звiтностi 

 

      Товариством ведеться автоматизована форма облiку з використанням ПЕОМ. 

       Бухгалтерський облiк ведеться у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", прийнятий 16.07.99 р., затверджених нацiональних ПСБО, 

iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. 

       Облiк ведеться у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затверджений Мiнiстерством 

фiнансiв України 30.11.99р. № 291. 

       Оцiнка та облiк доходiв у бухгалтерському облiку ведеться у вiдповiдностi до ПСБО 15, 

затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99 р. 

       Податковий облiк вiвся у 1 кварталi 2011 року у вiдповiдностi з Законом України "Про 

внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" та Рекомендацiями 

по бухгалтерському облiку валових витрат i валових доходiв, затвердженими наказом Мiнфiну 

України вiд 04.08.97р. № 168, а у наступних кварталах у вiдповiдностi з Податковим кодексом 

України. 

      Розрахунки з ПДВ при надходженнi матерiальних цiнностей та одержаннi послуг, а також при 

реалiзацiї продукцiї i товарiв проводились у вiдповiдностi з Податковим кодексом України. 

      Облiк розрахункiв з ПДВ ведеться згiдно Iнструкцiї з бухгалтерського облiку ПДВ, 

затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 01.07.97р. № 141 з наступними змiнами. 

      Згiдно наказу по пiдприємству вiд 24.10.11 р. № 325 станом на 01.11.11 р. проведена повна 

iнвентаризацiя матерiалiв, основних засобiв, розрахункiв. Iнвентаризацiя проведена у 



вiдповiдностi з Iнструкцiєю по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, 

товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв, i розрахункiв, затвердженою 

наказом Мiнфiну України вiд 11.08.94р. № 69. 

       Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складаються вчасно. 

       Декларацiї з податку на прибуток складались за 1 квартал 2011року у вiдповiдностi з 

"Порядком складання декларацiї з податку на прибуток",  затвердженим наказами  ДПАУ  вiд 

29.01.03 року  № 42 та вiд 29.03.03 року  № 143, а за наступнi квартали у вiдповiдностi з наказом 

ДПАУ "Про затвердження форми податкової декларацiї з податку на прибуток" вiд 28.02.11 року  

№ 114.         

       Декларацiї з ПДВ складались у вiдповiдностi з наказом ДПАУ вiд 25.01.2011 року № 41 "Про 

затвердження форм та порядку заповнення i подання податкової звiтностi з податку на додану 

вартiсть". 

       Змiн у методологiї ведення облiку у звiтному перiодi не встановлено.                                    

       На пiдприємствi видано наказ вiд 26.08.11 р. за  № 235 з облiковою полiтикою ведення 

бухгалтерського облiку, яка за звiтний перiод змiнювалась згiдно змiни податкового 

законодавства. 

       

д). Аналiз показникiв фiнансового стану. 

 

       Фiнансовий стан Товариства характеризується наступними показниками: 

 

                                                                                  На  31.12.10 р.      На 31.12.11 р.      Норма 

     1.Аналiз лiквiдностi (коефiцiєнти): 

 

1.1 Загальної лiквiдностi (покриття):                 К1.1      2.23              5.72           > 1                 

1.2 Швидкої лiквiдностi (промiжний):               К1.2      1.52              3.66         0.6-0.8           

1.3 Абсолютної лiквiдностi:                                К1.3      0.73               1.15          > 0 збiльшення                                                                                                                                        

    

     2.Аналiз фiнансової стiйкостi: 

2.1 Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї):     К2.1       0.73               0.87         > 0.5               

2.2 Коефiцiєнт фiнансування:                                   К2.2       0.36               0.14         < 1 зменшення          

2.3 Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу     К2.3       0.40               0.47          > 0 збiльшення 

    3.Аналiз рентабельностi пiдприємства:  

3.1   Коефiцiєнт рентабельностi активiв                  К3.1       0.06                0.08          > 0 збiльшення  

3.2   Коефiцiєнт рентабельностi власного               К3.2       0.08                0.10          > 0 збiльшення 

капiталу   

3.3 Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi               К3.3       0.10                0.08          > 0 збiльшення 

     4. Коефiцiєнт зносу основних засобiв                 К4          0.26                0.30            зменшення 

     5. Коефiцiєнт оборотностi активiв                       К5         0.58                 1.00            збiльшення 

     У звiтному перiодi Товариство одержало чистий прибуток в сумi 2 835,0 тис. грн. У порiвняннi 

з минулим роком збiльшився обсяг виробництва i реалiзацiї продукцiї. В результатi загальний 

фiнансовий стан полiпшився i є стабiльним. 

      За пiдсумками роботи у 2010 роцi дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 

 

          Директор 

 аудиторської фiрми "Аудит - Центр"  

     (сертифiкат аудитора серiї А 

  № 003654  дiйсний до 29.01.13 р. )                                         Д.Є. Свiдерський 

 

                   Аудитор 

 (сертифiкат аудитора серiї А №000173 



      дiйсний до 29.01.13 р.)                                                                                        Є.I. Свiдерський 

 

 

     Бухгалтер - експерт                                                                                             Г.Л.Борозенець 

 

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики 

в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 

розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація 

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

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

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

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

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

   Основний вид дiяльностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" - виробництво 

широкого спектру алмазного iнструменту та iнструменту з кубiчного нiтриду бору (CBN), а саме: 

круги шлiфувальнi рiзних форм, для заточки та доводки iнструменту iз твердих сплавiв, обробки 

керамiки, напiвпровiдних матерiалiв, скла, кришталю; волочильний iнструмент; бруски 

хонiнгувальнi; олiвцi для правки абразивних кругiв; свердла алмазнi; пасти алмазнi та iз карбiду 

титана; алмазний iнструмент для обробки каменю. 

   Споживачами iнструмента є пiдприємства та органiзацiї якi вiдносятся до рiзних галузей 

промисловостi (машинобудування, авiабудування, металлообробка, склообробка, деревообробка 

та iншi).  

   Основними споживачами продукцiї пiдприємства є: ВАТ "АВТОВАЗ", ВАТ "Кiровградський 

завод твердих сплавiв", ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг", НПК Газотурбобудування, ГП НПКГ 

"Зоря" - "Машпроект" та iншi. Головним ринком збуту алмазного iнструмента у 2011 роцi були 

країни СНД, 95% продаж приходиться на цi країни.  

   Реалiзацiя алмазних кругiв у 2011 роцi склала 13 378  тис  карат та збiльшилась на 7% у 

порiвняннi з 2010 роком та на 78% у порiвняннi з 2009 роком, в гривневому показнику реалiзацiя 

збiльшилась на 20% у порiвняннi з 2010 р. та на 87% у порiвняннi з 2009 р.  

   Реалiзацiя волок склала 1 288 штук, що нижче показникiв 2010 року на 12%, у грошовому 

показнику зменшились на 9%. Реалiзацiя металорiжучого iнструмента склала 420 444 грн. та 

збiльшилась на 1,5%. Реалiзацiя паст склала 518 381 карат та збiльшилась на 30%, в грошовому 

виразi збiльшилась на 34%. 

   Збiльшення обсягiв реалiзацiї вiдбулося завдяки бiльш активному просуванню продукцiї 

комерцiйною службою пiдприємства, а також через розгалужену  дистриб'юторську сiтку як в 

Українi та Росiї так i в iнших країнах.  

   Також на збiльшення реалiзацiї вплинув рiст промислового виробництва у 2011 р. у порiвняннi  

з 2010 р. в Українi на 7,6%, в Росiї на 4,7%. 

   Виробництво та реалiзацiя алмазного iнструмента не носить сезонний характер. Коливання 

реалiзацiї подукцiї залежить вiд стану промисловостi.  

   В 2011 роцi реалiзацiя продукцiї мала таку структуру: 95,4 %  алмазнi круги; 1,8 %  пасти; 1,2 % 

металорiжучий iнструмент; 0,9 %  алмазнi волоки; 0,5 % гальваничний iнструмент, крiм кругiв; 

0,21 %  iнша  продукцiя 

   Структура продаж по країнам: Росiя - 63%; Україна - 24%; Бiлорусь - 4%; Казахстан - 0,9%; 

Литва - 0,8%; Д.З. - 5%; Iншi - 2,3%. 

 



   Основна сировина для виробництва алмазного iнструменту: порошки з синтетичних алмазiв, 

алюмiнiєвий порошок, алюмiнiй первинний i вторинний, в'яжуче пульвербекалiд, стальний 

прокат i труби, мiдний порошок, оловяний порошок.    Основнi обсяги поставок алмазних 

порошкiв з китайського ринку, iнша сировина закупляється в Українi. За 2011 рiк спостерiгаються 

пiдвищення цiн на основнi матерiали, зокрема: алюмiнiй вторинний  - 18%; пульвербекалiд - 18%; 

мiдний порошок - 11%; порошок олова - 40%. 

   На кожний вид основних матерiалiв товариство має основного постачальника та 

альтернативного (резервного).  

 

   Основними факторами, якi можуть вплинути на обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї є 

такi:  

- пiдвищення цiн на продукцiю, що може бути пов'язаним зi збiльшенням вартостi сировини та 

тепло-енергоросурсiв; 

-  фiзичний та моральный знос основних засобiв, в тому числi обладнання; 

- погiршення економiчної ситуацiї в Українi та країнах СНД та, як наслiдок, зменшення 

фiнансової активностi пiдприємств -споживачiв; 

- спад обсягiв виробництва в промисловостi i, як наслiдок, зменшення попиту на алмазний 

iнструмент; 

- насичення попиту в алмазному iнструментi на внутрiшньому та зовнiшнiх ринках конкурентами. 

   Основнi заходи, яких вживає Товариство для зменшення галузевих ризикiв є: 

- розширення ринкiв збуту продукцiї та пошук нових споживачiв; 

- розробка заходiв по зменшенню витрат на виробництво та реалiзацiю продукцiї; 

- впровадження новiтнiх технологiй у виробництво; 

- зменшення строкiв виконання замовлень; 

- безперебiйне забезпечення виробництва якiсною сировиною; 

- збiльшення продуктивностi працi; 

- зниження собiвартостi продукцiї за рахунок зниження внутрiшнiх виробничих витрат; 

- розробка нових перспективних видiв алмазного iнструменту на замiну бльш якiсного 

iмпортного. 

   Товариством постiйно ведуться роботи по удосконаленню технологiї виробництва, а також 

використання нових прогресивних видiв компонентiв з метою пiдвищення якостi продуцiї, що 

дозволяє конкурувати не тiльки з вiтчизняними виробниками, а й закордонними. 

   Замiщення iмпортного iнструмента власним високоякiсним iнструментом дозволить значно 

розширити коло споживачiв власної продукцiї як на ринку Українi та Росiї, а так i на ринках країн 

дальнього зарубiжжя.    

   Товариство, виходячи в сегмент високоякiсного iнструмента, готове запропонувати 

споживачам: 

- алмазний iнструмент високої якостi; 

- мiнiмальнi сроки поставки iнструмента кiнцевим споживачам;  

- гнучку систему знижок та невисокi цiни у порiвняннi з iмпортними аналогами. 

   В 2011 р. спостерiгалась стабiлiзацiя та зростання промислового виробництва Росiї та кран 

СНД. Як наслiдок, деякi конкуренти на ринку СНД збiльшили свої об'єми виробництва у 

вiдношеннi до 2010 р., але показникiв 2008 р. не досягли.  

Збiльшив об'єми продаж, один из них "ЛЗША та АI" (м. Львiв), який збiльшив об'єми експорту 

продукции в 2011 р. в Росiю на 10% та загальне збiльшення експорту на 5% у порiвняннi з 2010 р., 

але показникiв 2008 р. не досяг. Збiльшили експорт своєї продукцiї у порiвняннi з 2010 р. ВАТ 

"Венфа" 113%, ТОВ "Петербургський абразивний завод "Iллiч" 20%, ВАТ НПК "Абразиви та 

шлiфування" 15%.  

   Конкуренцiя на ринку алмазного iнструмента залишається високою, i тому деякi виробники 

алмазного iнструменту у 2011 р. не пiдiймали цiни на свою продукцiю. Цiни основних 

конкурентiв по ходовiй продукцiї "ЛЗША т АI" (м. Львiв) на 15% нижче, а "Алмазний  



Iнструмент" (м. Белгород) на 45% нижче цiн ПАТ "ПАI". 

   По попередньому розрахунку обсягу ринку алмазного iнструмента (без урахування 

каменеобробки), наша доля у натуральному виразi (каратах) серед виробникiв Росiї та України 

складає 41,4% та 39,2 % в грошовому. 

 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 

вартість і спосіб фінансування 

   Загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент", якi вiдбулися 

19.04.06 р., прийняте рiшення створити Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Полтавський 

алмазний iнструмент" на територiї Росiйської Федерацiї м. Бєлгород. ЗАТ "Полтавський алмазний 

iнструмент" згiдно платiжного доручення  № 47 вiд 08.08.06 р. перераховано 50% грошових 

коштiв, що складає 1 245 000,00 рос. руб., згiдно платiжного доручення  № 114 вiд 19.07.07 р. 

перераховано наступнi 50% грошових коштiв, що складає 1 245 000,00 рос. руб. для формування 

статутного капiталу ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" згiдно вимоги законодавства 

Росiйської Федерацiї i лiцензiї НБУ № 611 вiд 02.08.06 р. 

   Окрiм згаданих вище фактiв вибуття активiв було здiйснено продаж частини обладнання 

(токарно-винторiзнi станки, електро-ерозiйний станок, прес, автомобiль, станок фрезерний, 

електровiзок та iн.) на загальну суму 1033305,78 грн. (за залишковою вартiстю). Протягом 

останнiх п'яти рокiв основними придбаннями активiв були: станок радиально-сверлильний (12 

083 грн.), станок для рiзки каменю (5 583 грн.), автомобiль NISAN (105 403,16 грн.), ваги 

електроннi (24 236 грн.), комп'юторна технiка (78 014 грн.), станок електро-ерозiйної обробки (60 

556 грн.), обладнання для термовакуумного формування (40 000 грн.), газоаналiзатор (5 000 грн.), 

газонокосилка (3 332 грн), гвинтовий повiтряний компресор (57500 грн.). Капiтальнi вкладення, 

запланованi на 2012 рiк, будуть направленi в першу чергу на пiдтримку дiючого виробництва та 

фiнансуватимуться за рахунок власних коштiв товариства. 

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно 

описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

    В 2011 роцi було виконано обсяг робiт по капiтальних вкладеннях та вiднесено на збiльшення 

вартостi основних засобiв на суму 1 529 191,06 грн. Питома вага основних засобiв та iнших 

необоротних активiв склала 50,1% валюти балансу. Середнiй вiдсоток зносу основних засобiв на 

31.12.2011 року склав 29,19%. Рух необоротних активiв Товариства за 2011 рiк наведений у 

таблицi: Показник Будiвлi та споруди; Машини, механiзми, обладнання; Разом Первiсна вартiсть 

на 31/12/2010 10 884 081,94; 10 831 566,50; 21 715 648,44. Надходження за 2011 рiк 389 675,56; 1 

123 923,22;  1 513 598,78. Вибуття за 2011 рiк (реалiзацiя та лiквiдацiя по первiснiй вартостi) 611 

754,08; 49 256,16;  661 010,24. Нарахована амортизацiя 249 584,29; 992 049,82; 1 241 634,11 

Первiсна вартiсть на 31/12/2011 11 273 757,50; 11 293 275,40; 22 567 032,90. Накопичена 

амортизацiя 1 325 284,26;  5 300 047,42; 6 625 331,68.   

Балансова вартiсть на 31/12/2011 9 948 473,24; 5 993 227,98; 15 941 701,22.  Всi основнi засоби та 

нематерiальнi активи знаходяться у власностi Товариства та розташованi за адресою м. Полтава, 

вул. Красiна 71Б. Товариство не має будь-яких обмежень або обтяжень при їх використаннi, 



(знаходження пiд заставою, повну або часткову заборону на використання, тощо). Поточне 

обслуговування та ремонт, а також капiтальний ремонт, виконуються своєчасно в залежностi вiд 

необхiдних строкiв та регламентiв обслуговування для кожної конкретної категорiї обладнання. 

   Виробнича дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного 

природоохоронного законодавства. На товариствi функцiонує станцiя очистки дощової стiчної 

води. В пилогазоочисних установках виконується очистка повiтря, що видаляється вiд 

технологiчного обладнання. Промислова стiчна вода передається на очистку комунальним та 

промисловим пiдприємствам. Промисловi та побутовi вiдходи передаються на утилiзацiю або 

розмiщення спецiалiзованим пiдприємствам. 

 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

   Основним видом дiяльностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" є 

виробництво алмазного iнструменту. Одночасно з цим, кон'юнктура ринку така, що практично 

весь сяг продукцiї спрямований на експорт (бiльш нiж 76,5%). Маючи законодавчо встановленi 

пiльги для експортерiв, а саме нульову ставку ПДВ, пiдприємство знаходиться в ситуацiї, коли 

борг державного бюджету з вiдшкодування цього податку на 31.12.2011 р. становив 1 098 291,14 

грн., що iстотно ускладнювало фiнансовий стан товариства. На думку керiвництва товариства, 

одна з складових причин цiєї ситуацiї - це неефективна система облiку та порядку вiдшкодування 

ПДВ в Українi, яка дiяла на час винекнення бюджетної заборгованостi. 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 

за порушення законодавства 

   В 2011 роцi товариством булi сплаченi штрафнi санкцiї у сумi 126 684,84 грн. за результатами 

перевiрки ДПI у м.Полтава в 2007 роцi, дана справа до 2011 року проходила процедуру 

оскарження в судi. 

Протягом 2011 року проводилися наступнi перевiрки фiнансової  дiяльностi товариства:  

- Державною податковою iнспекцiєю в м. Полтавi щодо виконання вимог податкового, валютного 

та iншого законодавства, за результатами перевiрки нараховано штраф в сумi 610 777,50 грн. 

Стосовно вказаного нарахування штрафу товариство веде процедуру судового оскарження. Крiм 

того, перевiркою знято з вiдшкодування i перенесено в залишок вiд'ємного значення, який пiсля 

бюджетного вiдшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового 

перiоду, сумму ПДВ 1 279 212,48 грн. На даний момент iз загальної суми, сума ПДВ 478 864,00 

грн. вiдшкодовано товариству, стосовно залишку суми 800 348,48 грн. товариство веде процедуру 

судового оскарження. 

   Проведена перевiрка декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за II квартал 2011 року. За 

результатами перевiрки донараховано податкове зобов'язання   290 524,00 грн. Результати 

перевiрки товариство оскаржує в судовому порядку. 

   Проведено перевiрку правомiрностi декларування сум бюджетного вiдшкодування за сiчень 

2011 року. За результатами перевiрки порушень не виявлено. 

- Проведено перевiрку Полтавським областним центром зайнятостi, щодо виконання вимог 

законодавства про зайнятiсть населення та загальнообов'язкове соцiальне страхування на випадок 

безробiття. За результатами перевiрки порушень не виявлено. 

   Ревiзiйною комiсiєю протягом 2011 року проводилися щоквартальнi перевiрки фiнансової 

звiтностi товариства. У сiчнi 2012 року незалежною аудиторською фiрмою "Аудит-центр", м. 

Київ була проведена аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк. У ходi 

перевiрки порушень не встановлено. Отримано аудиторський висновок про пiдтвердження 

достовiрностi даних фiнансової звiтностi. 

 

 



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

   В звiтному перiодi полiтика ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" щодо 

фiнансування власної дiяльностi базувалась на засадах самофiнансування. Однiєю з основних 

проблем, щодо забезпечення Товариства в 2011 роцi робочим капiталом була проблема 

несвоєчасного вiдшкодування ПДВ. Заборгованiсть держави по вiдшкодуванню ПДВ на 

31.12.2011 року склала 1 098 291,14 грн. Проте, незважаючи на цей факт, товариство 

забезпечувало свою дiяльнiсть власними фiнансовими ресурсами, i, навiть, збiльшило обяги 

виробництва та реалiзацiї. У 2012 роцi не планується додаткового фiнансування поточної 

дiяльностi за рахунок залучення позикових коштiв, випуску в обiг облiгацiй чи додаткової емiсiї 

акцiй товариства.Товариство планує фiнансувати дiяльнiсть за рахунок власних фiнансових 

ресурсiв та бiльш ефективного їх використання. 

 

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

   ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на кiнець звiтного перiоду мало укладенi 

договори (контракти), якi пiдлягають виконанню у 2012 роцi. Оскiльки, товариство є експортером 

продукцiї, то показники сформованого портфелю замовлень на наступний рiк мають суттєву 

залежнiсть вiд курсу нацiональної валюти, який визначає пiдсумковi фiнансовi результати. Без 

врахування впливу цього показника (тобто курс вважається постiйним протягом усього року та 

базується на значеннi на його початок), вартiсть укладених в звiтному перiодi контрактiв з 

реалiзацiї продукцiї на майбутнiй рiк складає близько 35,2 млн. грн. - це загальна вартiсть вже 

укладених контрактiв, реалiзацiя продукцiї за якими планується у 2012 роцi. 

 

 

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) 

     28 березня 2012 року Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про затвердження 

основних напрямкiв дiяльностi товариства. Головними завданнями 2012 року буде утримання 

досягнутих обсягiв продаж i продовження жорсткої боротьби з конкурентами. Для досягнення 

поставлених завдань обрано наступнi шляхи: 1) продовження агресивної полiтики продаж, 2) 

збiльшення майже вдвiчi вiдряджень з метою завоювання пiдприємств - конкурентiв;  

3) розширення лiнiйки iнструменту, що випускається, випуск нових видiв продукцiї; 4) 

нарощення обсягу продажу iнструменту в Бєлгородi (РФ); 5) продовження роботи по 

розширенню мережi торговцiв в Українi i збiльшення продажiв через торговцiв у РФ.  

 

 

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

та розробку за звітний рік 

   Органiзацiйна структура Товариства включає в себе Експериментальну лабораторiю, яка 

пiдпорядковується вiддiлу маркенгу i  має напрямком дослiдження технiчне забезпечення та 

технологiчну пiдтримку процесу виробництва синтетичних алмаз алмазного iнструменту. 

Витрати на впровадження  iнновацiйної продукцiї у 2011 роцi не здiйснювалися. 

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 



стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" у 2011 роцi приймало участь у наступних 

судових справах: 

1. За позовом ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент" до ДПI у м. Полтавi про скасування 

податкових повiдомлень-рiшень вiд 18.12.2007 року № 0000732202/0 на суму 101 514,74 грн. та № 

0003842301/ на суму 98 335,1 грн.  Провадження вiдкрито 11.08.2008 р. Постановою 

Полтавського окружного адмiнiстративного суду вiд 04.11.2009 р. частково скасовано 

повiдомлення-рiшення. Постановою Харкiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 

27.04.2010 року апеляцiйну скаргу ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

залишено без задоволення. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 25.06.2010 р. 

вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною скаргою ПАТ. Дата судового розгляду не 

призначена. 

2. За позовом ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент" до ДПI у м. Полтавi, Головного 

управлiння державного казначейства України в Полтавськiй областi про вiдшкодування нам 

бюджетної заборгованостi з податку на додану вартiсть на суму 2 765 703,00 грн. Провадження 

вiдкрито 21.10.2009 р. Постановою Полтавського окружного адмiнiстративного суду вiд 

25.02.2010 р. задоволено адмiнiстративний позов ЗАТ. Ухвалою Харкiвського апеляцiйного 

адмiнiстративного суду постанову Полтавського окружного адмiнiстративного суду залишено без 

змiн. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 15.11.2010 р вiдкрито касацiйне 

провадження за касацiйною скаргою ДПI у м. Полтавi. Дата судового розгляду не призначена. 

3. За позовом ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" до ДПI у м. Полтавi, 

Головного управлiння державного казначейства України в Полтавськiй областi про 

вiдшкодування нам бюджетної заборгованостi з податку на додану вартiсть на суму 718 128,00 

грн. Провадження вiдкрито 29.10.2010 р. Постановою Полтавського окружного 

адмiнiстративного суду вiд 25.11.2010 р. задоволено адмiнiстративний позов ПАТ. Ухвалою 

Харкiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду постанову Полтавського окружного 

адмiнiстративного суду залишено без змiн. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 

12.03.2011 вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною скаргою ДПI у м. Полтавi. Дата 

судового розгляду не призначена. 

4. За позовом ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" до ДПI у м. Полтавi про 

скасування повiдомлень-рiшень № 0002542301/0 вiд 30.09.2009 р., № 0002542301/1 вiд 09.12.2009 

р. та № 0002542301/2 вiд 17.02.2010 р. на суму 2 651 920 грн. Провадження вiдкрито 06.05.2010 р. 

Постановою  Полтавського окружного адмiнiстративного суду вiд 17.08.2010 р. у  задоволеннi 

адмiнiстративного позову вiдмовлено. Постановою колегiї суддiв Харкiвського апеляцiйного 

адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу задоволено, прийнято нову постанову, якою податковi 

повiдомлення-рiшення скасовано. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України постанови 

першої та апеляцiйної iнстанцiй скасовано, справу направлено на новий розгляд до Полтавського 

окружного адмiнiстративного суду, який 02.02.2012 року прийняв рiшення на користь ПАТ 

"Полтавський алмазний iнструмент".  

5. За позовом ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" до ПП "Дiамант-Абразив 

Полтава" про стягнення заборгованостi на суму 243 139,46 грн. Провадження вiдкрито 

Господарським судом Полтавської областi 22.09.2010 року. Рiшеннями першої та апеляцiйної 

iнстанцiй в задоволеннi позову вiдмовлено. Ухвалою Вищого господарського суду України 

рiшення першої та ухвалу апеляцiйної iнстанцiй залишено без змiн. 23.12.2011 року ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" подано заяву про перегляд ухвали ВГСУ до 

Верховного Суду України. 

6. За позовом ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" до Державної податкової 

iнспекцiї у м. Полтавi вiд 09.09.2011 року про скасування податкового повiдомлення-рiшення на 

суму 791 857,14 грн. Постановою суду першої iнстанцiї вiд 02.11.2011 року позов задоволено в 

повному обсязi, ухвалою апеляцiйної iнстанцiї вiд 26.03.2012 року постанову суду першої 

iнстанцiї залишено без змiн. 



7. За позовом ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" до ДПI у м. Полтавi про 

скасування повiдомлень-рiшень № 0000892301вiд 20.04.2011 р. та № 001442301 вiд 05.07.2011р. 

на суму 610777,50 грн. Провадження вiдкрито 03.10.2011 р. Ухвалою Полтавського окружного 

адмiнiстративного суду вiд 25.10.2011 р. провадження у справi зупинено до набрання законної 

сили судовим рiшенням у справi № 2а-1670/6652/11 за позовом ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" до ДПI у м. Полтавi  

 

 

 

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

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

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

довільній формі 

   Загальнi показники, якi характеризують дiяльнiсть Товариства за останнi три роки, наведенi в 

таблицi: 

Показник                                                                     2009 рiк              2010 рiк           2011 рiк.  

Реалiзацiя алмазного iнструменту в каратах          7973700,             12486500,       13378000.  

Виручка вiд реалiзацiї (без ПДВ) тис. грн.               18 404,                 28 695,            34685.  

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.                          26,                       1 565,              2835.  

   Згiдно фiнансової звiтностi за 2011 р. чистий прибуток склав 2 835 тис. грн.   

   У 2012 р. заплановано збiльшення обсягiв реалiзацiї. Для збiльшення обсягiв реалiзацiї 2009 

року товариство налагодило виробництво нової лiнiйки алмазного iнструменту у виконаннi 

"Базис". У 2010 роцi було досягнуто зменшення строку поставки продукцiї. Товариство 

продовжувало скорочувати постiйнi витрати, якi впливають на собiвартiсть продукцiї. Було 

проведено модернiзацiю автоматизованої лiнi спiкання кругiв на органiчнiй зв'язцi, що дозволило 

досягти виробництва продукцiї стабiльної якостi та знизити собiвартiсть на суму 57 872 грн. У 

2010 роцi в областi управлiння перед Товариством стояло завдання: оптимiзувати чисельнiсть 

працiвникiв товариства, домогтися взаємозамiнюваностi працiвникiв, мiнiмiзувати витрати та 

пiдвищити продуктивнiсть працi. Практично всi поставленi завдання були виконанi. Крiм того, 

були розширенi посадовi обов'язки деяких керiвникiв, у вiдповiдальнiсть яких перейшли 

обов'язки ряду фахiвцiв. Цi дiї дозволили скоротити непрямi витрати на оплату працi. За рахунок 

навчання та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв вдалося впровадити  сумiщення професiй, що 

також дало можливiсть пiдвищити продуктивнiсть працi. У вереснi 2010 року Товариство 

успiшно пройшло черговий наглядовий аудит системи менеджменту якостi на вiдповiднiсть 

встановленим вимогам мiжнородного стандарту ISO 9001. У жовтнi 2011 року пiдприємством був 

успiшно пройдений ресертифiкацiйний аудит на вiдповiднiсть системi якостi ISO 9001;2008. В 

2011 роцi вперше за iсторiю ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" було 

проведено цикл навчальних семiнарiв для комерцiйних агентiв вiддiлу продаж. 

   Товариством у 2011 роцi перераховано всiх видiв податкiв та обов'язкових платежiв у сумi 5 707 

992 грн., у тому числi в пенсiйний фонд 3 034 481 грн. (в 2009 роцi -  2 573 734,60 грн., у тому числi 

в пенсiйний фонд 1 728 817,68 грн., у 2010 роцi - 3 361 751,38 грн., у тому числi в пенсiйний фонд 

2 281 942,6 грн.). 

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 22 160 22 967 0 0 22 160 22 967 



  будівлі та споруди 10 817 11 206 0 0 10 817 11 206 

  машини та обладнання 10 194 10 580 0 0 10 194 10 580 

  транспортні засоби 410 470 0 0 410 470 

  інші 739 711 0 0 739 711 

2. Невиробничого 

призначення: 
71 72 0 0 71 72 

  будівлі та споруди 67 68 0 0 67 68 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 4 4 0 0 4 4 

Усього 22 231 23 039 0 0 22 231 23 039 

Опис 

Основнi засоби вiдображаються у Балансi пiдприємства за первiсною 

вартiстю з урахуванням вартостi витрат на реконструкцiю, 

модернiзацiю, капiтальний ремонт. Нарахування амортизацiї 

проводилось iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна 

сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на 

очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних засобiв. 

Реалiзовано обладнання по первiснiй вартостi на суму 535,2 тис. грн. 

(при залишковiй вартостi - 364,9 тис. грн.). Сума доходу вiд реалiзацiї 

склала 318,5 тис. грн. Лiквiдовано обладнання в зв'язку з фiзичним та 

моральним зносом на суму 125,8 тис. грн. по первiснiй вартостi, по 

залишковiй - 44,4 тис. грн. Надходження за 2011 рiк - 268,4 тис. грн., 

iншi змiни (реконструкцiя, модернiзацiя та iншi) - 1 245,2 тис. грн. 

Нараховано амортизацiї за рiк - 1 253,0 тис. грн. Вартiсть основних 

засобiв, що взятi в операцiйну оренду - 0,00 тис. грн 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн.) 

29 245 26 514 

Статутний капітал (тис.грн.) 24 888 24 888 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн.) 

24 888 24 888 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiод здiйснено вiдповiдно 

до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств, якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

вiд 17 листопада 2004 року № 485. Для визначення вартостi чистих активiв складається 

розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi 

юстицiї України 21.06.99 р. N 396/3689.  

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi 

активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов"язання - 

Поточнi зобов"язання - Забезпечення наступних витрат i платежiв - Доходи майбутнiх 

перiодiв. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтний перiод перевищує розмiр статутного 

капiталу товариства, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 35 X X 



у тому числі:  

довгостроковий кредит 03.09.2008 35 0 31.01.2012 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

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 

0  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0  0 X  

Податкові зобов'язання X 218 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 2 659 X X 

Усього зобов'язань X 2 912 X X 

Опис д/в 

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 
Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

30.03.2011 31.03.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2011 1 0 

2 2010 2 1 

3 2009 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 



Реєстратор  X 

Депозитарій  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень 
 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2 



 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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 

Інше 

(запишіть) 

В складi Наглядової ради комiтети не створенi 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

роботу з акціонерами? (так/ні)  так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

Розмiр винагороди членiв Наглядової ради  встановлюється загальними 

зборами акцiонерiв. 

 

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) 

Вимоги передбаченi ст.62 Закону України " Про акцiонернi 

товариства". 

X  

 

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

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 



Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  4 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор) ні ні ні 

Загальний відділ ні ні ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) так ні ні 

Секретар правління ні ні ні 

Секретар загальних зборів ні ні ні 

Секретар наглядової ради так так так 

Корпоративний секретар ні ні ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу 

з акціонерами 
так так ні 

Інше (запишіть) 

 

ні ні ні 

 

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

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

кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

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 відкликання голови правління ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів правління ні ні ні так 



Обрання та відкликання голови наглядової 

ради 
ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів правління 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів правління 
ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  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 (правління) X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн



йній базі 

даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

му 

товаристві 

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так ні 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

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 аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Правління або директор X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство 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) 

Аудитор не змiнювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншi органи не здiйснювали перевiрку фiнансово-господарської  

дiяльностi  товариства в минулому роцi 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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) 

 
 X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  



Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

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

системі України (далі - особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 

Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів  X 

суду  X 

Інше 

(запишіть) 

Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї змiнено в звязку з 

переведенням випуску iменних акцiй документарної форми iснування в 

бездокументарну форму iснування. 

 

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

управління? (так/ні)  ні 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: д/в 

 

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: 

д/в 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

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

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 



шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

Територія Полтавська область, Полтава за КОАТУУ 5310100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління 
 за СПОДУ  

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво абразивних виробів за КВЕД 26.81.0 

Середня кількість працівників (1): 200 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Адреса: 36023, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н, мiсто Полтава, вул. Красiна, 71-Б 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 
на 31.12.2011 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

    залишкова вартість 010 7 8 

    первісна вартість 011 415 424 

    накопичена амортизація 012 ( 408 ) ( 416 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 16 236 16 027 

    первісна вартість 031 22 231 23 039 

    знос 032 ( 5 995 ) ( 7 012 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 706 723 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 



Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 16 949 16 758 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 3 583 3 729 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 520 506 

Готова продукція 130 1 408 1 211 

Товари 140 646 557 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 3 798 4 463 

    первісна вартість 161 3 992 4 705 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 194 ) ( 242 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 2 857 2 552 

    за виданими авансами 180 49 258 

    з нарахованих доходів 190 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 23 6 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 4 026 1 238 

    у тому числі в касі 231 2 1 

    в іноземній валюті 240 2 288 2 123 

Інші оборотні активи 250 18 23 

Усього за розділом II 260 19 216 16 666 

III. Витрати майбутніх періодів 270 8 8 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 36 173 33 432 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 24 888 24 888 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 108 76 

Резервний капітал 340 168 310 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 350 3 971 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 26 514 29 245 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 258 352 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 



Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування  (2) 420 0 0 

Усього за розділом II 430 258 352 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 769 923 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом ІІІ 480 769 923 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 5 196 35 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1 558 1 535 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

    з одержаних авансів 540 155 770 

    з бюджетом 550 586 218 

    з позабюджетних платежів 560 0 0 

    зі страхування 570 113 127 

    з оплати праці 580 5 221 

    з учасниками 590 1 013 0 

    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 6 6 

Усього за розділом IV 620 8 632 2 912 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 36 173 33 432 

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі статистики. 

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

Примітки: Необоротнi активи. 

 

Примiтка 1. Нематерiальнi активи. 

 

Нематерiальнi активи облiковуються за цiною придбання за вирахуванням суми накопиченого зносу 

(амортизацiї). Амортизацiя здiйснюється прямим методом, виходячи з встановленого строку їх 

використання, але не бiльше нiж 10 рокiв. В складi нематерiальних активiв пiдприємства вiдображається 

вартiсть програмного забезпечення. 

За рiк первiсна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює 424 тис.грн. Сума нарахованої амортизацiї - 416 

тис.грн. 

 

Примiтка 2. Незавершене будiвництво. 

 

В цiй статтi вiдображено вартiсть незавершеного будiвництва, устаткування для монтажу, що 

здiйснюється для власних потреб. 

Сума незавершенного будiвництва за рiк складає 0,00 тис.грн. 

 

Примiтка 3. Основнi засоби. 

 

Основнi засоби вiдображаються у Балансi пiдприємства за первiсною вартiстю з урахуванням вартостi 

витрат на реконструкцiю та модернiзацiю. Нарахування амортизацiї проводилось iз застосуванням 

прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, 



на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних засобiв. 

За рiк первiсна вартiсть основних засобiв доровнiє 23 039 тис.грн. Сума нарахованої амортизацiї - 7 012 

тис.грн. 

 

Примiтка 4. Запаси. 

 

Запаси вiдображаються у Балансi за собiвартiстю, яка складається з витрат на придбання, транспортно - 

заготiвельних витрат, iнших витрат, якi прямо пов'язанi з придбанням. 

Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi витрати та виробничi накладнi витрати. 

Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю. 

 

Примiтка 5. Дебiторська заборгованiсть. 

 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається у Балансi за чистою вартiстю реалiзацiї. Простроченої 

дебiторської заборгованостi, частка кожного з яких перевищує 10 % загальної суми, немає. 

Iнша дебiторська заборгованiсть складає 6 тис.грн.: 

- розрахунки по заробiтнiй платi - 6 тис.грн.; 

 

Примiтка 6. Кредиторська заборгованiсть. 

 

В данiй статтi показана сума заборгованостi постачальникам, пiдрядникам за матерiальнi цiнностi, 

виконанi роботи та отриманi послуги. 

 

Примiтка 7. Розрахунки з бюджетом. 

 

В данiй статтi вiдображено суми кредиторської заборгованостi перед бюджетом по всiм видам податкiв, 

включаючи податки з працiвникiв пiдприємства, строк сплати якої ще не настав. Простроченої 

заборгованостi перед бюджетом пiдприємство не має. 

 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

Територія Полтавська область, Полтава за КОАТУУ 5310100000 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ  

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво абразивних виробів за КВЕД 26.81.0 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про фінансові результати 
за 2011 рік 

Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 36 132 29 754 

Податок на додану вартість 015 ( 1 387 ) ( 1 011 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 60 ) ( 48 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 34 685 28 695 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 20 227 ) ( 16 651 ) 

Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 14 458 12 044 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 17 173 17 976 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 5 560 ) ( 4 259 ) 

Витрати на збут 080 ( 3 802 ) ( 3 136 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 18 164 ) ( 18 873 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 4 105 3 752 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 48 49 

Інші фінансові доходи 120 88 0 



Інші доходи (1) 130 342 2 943 

Фінансові витрати 140 ( 423 ) ( 699 ) 

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

Інші витрати 160 ( 462 ) ( 3 419 ) 

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

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 

   прибуток 

170 3 698 2 626 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

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

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

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

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 863 ) ( 1 061 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

   прибуток 
190 2 835 1 565 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 18 

    витрати 205 ( 0 ) ( 18 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

   прибуток 
220 2 835 1 565 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

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

допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 15 299 12 272 

Витрати на оплату праці 240 8 102 6 942 

Відрахування на соціальні заходи 250 2 569 2 270 

Амортизація 260 1 260 1 143 

Інші операційні витрати 270 5 630 4 034 

Разом 280 32 860 26 661 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки:  

 



Примiтка 1. Доход вiд реалiзацiї продукцiї. 

 

Для визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємства використовувався метод нарахувань. Згiдно з 

цим методом доход визнається на момент вiдвантаження продукцiї споживачевi. Протягом 2011 року 

чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємства становив 34 685 тис. грн. 

  

Примiтка 2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї. 

 

До собiвартостi реалiзованої продукцiї включаються витрати, що безпосередньо залежать вiд змiни обсягу 

виробництва, а також постiйнi витрати, якi списуються протягом перiоду, пов'язаного з виробництвом 

продукцiї. 

Загальна сума собiвартостi реалiзованої продукцiї складає 20 227 тис. грн. 

 

Примiтка 3. Iншi операцiйнi доходи. 

 

Iншi операцiйнi доходи за 2011 рiк склали 17 173 тис. грн.: 

-    дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв - 270,4 тис. грн.; 

- дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць - 1 345,4 тис. грн.; 

- дохiд вiд продажу валюти - 15 094,6 тис. грн.; 

- дохiд вiд реалiзацiї послуг на ВАТ "Елемент Шiсть"- 207,5 тис. грн.; 

- iнший дохiд - 254,8 тис. грн. 

 

Примiтка 4. Iншi операцiйнi витрати. 

 

Iншi оперцiйнi витрати за 2011 рiк склали 18 164 тис. грн.: 

- витрати вiд реалiзацiї оборотних активiв - 91,7 тис. грн.; 

- витрати вiд операцiйних курсових рiзниць - 1 790,1 тис. грн.; 

-     витрати вiд утримання об'єктiв соцiально - культурного призначення - 18,5 тис. грн.; 

- витрати вiд продажу валюти - 15 255,5 тис. грн.; 

- витрати вiд реалiзацiї послуг на ВАТ "Елемент Шiсть"- 176,4 тис .грн.; 

- iншi витрати - 831,6 тис. грн. 

  

Примiтка 5. 

 

Згiдно звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк облiковий прибуток до оподаткування складає 3 698 тис. 

грн. Податок на прибуток, вiдображений в ряд. 180 "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" 

складає 863 тис. грн., з них  вiдстрочене податкове зобов'язання 154 тис. грн. 

 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

Територія Полтавська область, Полтава за КОАТУУ 5310100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво абразивних виробів за КВЕД 26.81.0 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 
За 2011 pік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 
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) 010 30 958 25 556 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 5 946 5 521 

Повернення авансів 030 32 92 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 88 10 

Бюджету податку на додану вартість 040 2 112 1 

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

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 15 574 19 151 

    Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 21 747 ) ( 18 005 ) 

Авансів 095 ( 258 ) ( 49 ) 

Повернення авансів 100 ( 622 ) ( 1 ) 

Працівникам 105 ( 6 351 ) ( 5 528 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 1 130 ) ( 1 042 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1 167 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 3 084 ) ( 2 589 ) 

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

платежів) 
130 ( 1 473 ) ( 1 086 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 15 393 ) ( 16 188 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 3 485 5 843 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 18 



Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 3 485 5 861 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Реалізація:    

    фінансових інвестицій 180 0 0 

    необоротних активів 190 368 0 

    майнових комплексів 200 0 0 

Отримані:    

    відсотки 210 0 0 

    дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання:    

    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 ) 

    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 368 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 368 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 5 065 ) ( 8 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 982 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 528 ) ( 789 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -6 575 -797 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -6 575 -797 

Чистий рух коштів за звітний період 400 -2 722 5 064 

Залишок коштів на початок року 410 6 314 1 281 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -231 -31 

Залишок коштів на кінець року 430 3 361 6 314 

Примітки: Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного року складає - 3 361 тис. грн. 

Грошовi кошти у нацiональнiй валютi - 1 238 тис. грн., в iноземнiй валютi - 2 123 тис. грн., у тому числi по 

видам валют: 

Росiйськi карбованцi - 7 тис. грн. 

Долари США - 2 108,6 тис. грн. 

Євро - 7,5 тис. грн. 

           Витрати пов'язанi з придбанням необоротних активiв за грошовi кошти становлять 0,00 тис. грн.  

 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

Територія Полтавська область, Полтава за КОАТУУ 5310100000 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ  

Організаційно-прав

ова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво абразивних виробів за КВЕД 26.81.0 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 

 

Звіт про власний капітал 
за 2011 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі- 

лений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок 

року 

010 24 888 0 0 108 168 1 350 0 0 26 514 

Коригування:           

Зміна облікової 

політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на початок 

року 

050 24 888 0 0 108 168 1 350 0 0 26 514 

Переоцінка активів:           

Дооцінка основних 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



засобів 

Уцінка основних 

засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершеного 

будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

нематеріальних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріальних 

активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

130 0 0 0 0 0 2 835 0 0 2 835 

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 

160 0 0 0 0 142 -142 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
          

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



(часток) 

Анулювання 

викуплений акцій 

(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 

капіталі 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної вартості 

акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі: 
          

Списання 

невідшкодованих 

збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 

отримані активи 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 -32 0 -72 0 0 -104 

Разом змін в 

капіталі 
290 0 0 0 -32 142 2 621 0 0 2 731 

Залишок на кінець 

року 
300 24 888 0 0 76 310 3 971 0 0 29 245 

Примітки: Згiдно Статуту статутний капiтал Товариства становить 24 887 857,50 (двадцять чотири мiльйони вiсiмсот вiсiмдесят сiм тисяч вiсiмсот п'ятдесят 

сiм гривень 50 копiйок), подiлений на 8 379 750 (вiсiм мiльйонiв триста сiмдесят дев'ять тисяч сiмсот п'ятдесят) простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 2,97 грн. (двi грн. 97 коп.) кожна акцiя. 

Додаткового випуску акцiй не було. Викуп власних акцiй у акцiонерiв не проводився. Емiсiйний дохiд не одержувався. 

 

Нерозподiлений прибуток. 

За 2011 рiк нерозподiлений прибуток становить 3 971 тис. грн. 

 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

Територія Полтавська область, Полтава за КОАТУУ 5310100000 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ  

Організаційно-право

ва форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво абразивних виробів за КВЕД 26.81.0 

Одиниця виміру тис.грн. 

 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 pік 

Форма №5 

I. Нематеріальні активи 

Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

первісна 

(пероціне

на) 

вартість 

накопи-ч

ена 

аморти-з

ація 

первісної 

(пере-оці

неної 

вартості) 

накопи-ч

еної 

аморти-з

ації 

первісна 

(пере-оці

нена 

вартість) 

накопи-ч

ена 

аморти-з

ація 

первісної 

(пере-оці

неної 

вартості) 

накопи-ч

еної 

аморти-з

ації 

первісна 

(пере-оці

нена 

вартість) 

накопи-ч

ена 

аморти-з

ація 

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

Права користування природними 

ресурсами 

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

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової 

властивості 

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

Авторське право та суміжні з ним 

права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Інші нематеріальні активи 070 415 408 9 0 0 0 0 8 0 0 0 424 416 

Разом 080 415 408 9 0 0 0 0 8 0 0 0 424 416 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

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

права власності 

(085) 
0 

 

II. Основні засоби 

Групи основних засобів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійш

ло за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

знос 

первісно

ї 

(пере-оц

іненої) 

вартості 

зносу 

первісна 

(пере-оц

інена) 

вартість 

знос 

первісн

ої 

(пере-о

ціненої) 

вартост

і 

зносу 

первісн

а 

(пере-о

цінена) 

вартіст

ь 

знос 

первісн

а 

(пере-о

цінена) 

вартість 

знос 

первісн

а 

(пере-о

цінена) 

вартіст

ь 

знос 

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

Земельні ділянки 100 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 

нерухомість 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 

поліпшення земель 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 
120 10 884 1 076 390 0 0 0 0 249 0 0 0 11 274 1 325 0 0 12 1 

Машини та обладнання 130 10 194 4 203 998 0 0 612 159 941 0 0 0 10 580 4 985 0 0 0 0 

Транспортні засоби 140 410 217 107 0 0 47 34 34 0 0 0 470 217 0 0 0 0 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
150 227 83 18 0 0 2 0 16 0 0 0 243 99 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 19 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 8 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
200 458 409 5 0 0 48 41 10 0 0 0 415 378 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 

споруди 
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



матеріальні активи 

Разом 260 22 231 5 995 1 518 0 0 710 234 1 251 0 0 0 23 039 7 012 0 0 12 1 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права 

власності 

(261) 
0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція 

тощо) 

(263) 
4 647 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 580 

  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

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

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

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 

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

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

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



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 67 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1 518 0 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 0 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 9 0 

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів 
320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 1 594 0 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в: 

асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 183 723 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 183 723 0 

 

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

      за собівартістю  

(421) 
0 

      за справедливою вартістю (422) 0 

      за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю 

(424) 
0 

      за справедливою вартістю (425) 0 

      за амортизованою собівартістю (426) 0 

 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда активів 
440 205 0 

Операційна курсова різниця 450 1 345 1 790 

Реалізація інших оборотних активів 460 270 92 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 157 

Утримання об'єктів житлово-комунального 

соціально-культурного призначення 
480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 15 353 16 125 

у тому числі: 

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 51 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 

асоційовані підприємства 

500 0 0 



дочірні підприємства 510 48 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 

Дивіденди 
530 0 X 

Проценти 540 X 423 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 88 0 

Г. Інші доходи та витрати 

Реалізація фінансових інвестицій 
570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 21 30 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 53 

Інші доходи і витрати 630 321 379 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

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

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 

основної діяльності 

(633) 
0 

 

VI. Грошові кошти 
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 1 

Поточний рахунок у банку 650 402 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 

книжки) 
660 2 958 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 3 361 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено 

(691) 
0 

 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за 

звітний рік 

Викорис-

тано  у 

звітному 

році 

Сторновано 

використан

у суму у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодуванн

я витрат 

іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нарахован

о 

(створено) 

додаткові 

відраху-в

ання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам 
710 258 873 0 779 0 0 352 

Забезпечення наступних 

витрат на додаткове пенсійне 

забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 750 0 0 0 0 0 0 0 



витрат на виконання 

зобов’язань щодо обтяжливих 

контрактів 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 194 51 0 3 0 0 242 

Разом 780 452 924 0 782 0 0 594 

 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 

чистої вартості 

реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 1 614 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 0 0 0 

Паливо 820 21 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 5 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 27 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 2 062 0 0 

Незавершене виробництво 890 506 0 0 

Готова продукція 900 1 211 0 0 

Товари 910 557 0 0 

Разом 920 6 003 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

      відображених за чистою вартістю 

реалізації  

(921) 

0 

      переданих у переробку (922) 0 

      оформлених в заставу (923) 0 

      переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 13 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  

до 12 

місяців 

від 12 до 18 

місяців 

від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
940 4 705 4 463 0 242 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 6 6 0 0 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 3 

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 10 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 

році 
970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 

винуватців за якими на кінець року не прийнято 
980 0 



(позабалансовий рахунок 072) 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року:   

 валова замовників 1120 0 

 валова замовникам 1130 0 

 з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами 
1160 7 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 709 

Відстрочені податкові активи: 

 на початок звітного року 
1220 0 

 на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов’язання: 

 на початок звітного року 
1230 769 

 на кінець звітного року 1235 923 

Включено до Звіту про фінансові результати - 

усього 
1240 863 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1241 709 

     зменшення (збільшення) відстрочених       

податкових активів 
1242 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      

податкових зобов’язань 
1243 154 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      

податкових активів 
1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      

податкових зобов’язань 
1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 1 259 

Використано за рік - усього 1310 1 527 

в тому числі на: 

 будівництво об’єктів 
1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  

 основних засобів 
1312 1 518 

 з них машини та обладнання 1313 998 

 придбання (створення) нематеріальних  

 активів 
1314 9 

 погашення отриманих на капітальні  

 інвестиції позик 
1315 0 

 1316 0 

 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 

початок року 

надійшл

о за рік 

вибуло за рік нарахов

ано 

амортиз

ації за 

рік 

втрати 

від 

зменше

ння 

корисно

сті 

вигоди 

від 

відновл

ення 

корисно

сті 

залишок на 

кінець року залишок 

на 

початок 

року 

надійшл

о за рік 

зміни 

вартості 

за рік 

вибуло 

за рік 

залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

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

Довгострокові біологічні активи - 

усього 

в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   інші довгострокові біологічні 

активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 

в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 

відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 

біологічних перетворень (крім тварин 

на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

фінансування 

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 

вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок 

надзвичайних подій 

(1432) 

0 

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

передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника 
Код  

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічними 

перетворення

ми 

Результат від первісного 

визнання 

Уцінка 
Виручка від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 

первісного 

визнання та 

реалізації 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 

активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: 

    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи 

рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 

активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 

    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи 

тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та 

додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 

 


