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Вступ 
      Ця Квартальна інформація містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління емітента 
щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює 
основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності 
настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і 
прогнози органів управління емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в 
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.  
      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.  
       
      ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" 
веде видобуток i збагачення залiзистих кварцитiв пiвнiчної частини Криворiзького залiзорудного 
басейну. Видобуток руди в кар'єрах ведеться вiдкритим способом iз застосуванням буропiдривних 
робiт та вивезенням вскришних порiд у зовнiшнi вiдвали.  
      Виробничий потенцiал комбiнату розташований на територiї 7200 гектарiв i складає найбiльший 
промислово-виробничий комплекс в Європi iз закiнченим циклом пiдготовки доменної сировини.  
      Органiзацiйна структура ПАТ "ПIВНГЗК" нараховує разом 29 структурних пiдроздiлiв. До 
структури входить 26 промислових цехiв, серед яких основними є - Першотравневий i Ганнiвський 
кар'єри, 2 гiрничотранспортнi цехи, 3 дробильнi фабрики, 2 рудозбагачувальнi фабрики, 2 цехи по 
виробництву обкотишiв, управлiння залiзничного транспорту.  
      Виробничу дiяльнiсть комбiнату пiдтримують 3 допомiжнi структурнi пiдроздiли невиробничого 
характеру.  
      Історія підприємства бере свій початок з Наказу про вибiр майданчика пiд будiвництво Пiвнiчного 
гiрничо-збагачувального комбiнату, який був виданий Мiнiстерством Чорної Металургiї СРСР 5 сiчня 
1953 року. Народження комбiнату почалося з Постанови ЦК КПРС та Ради Мiнiстрiв СРСР № 943 вiд 
19.04.1958 року "Про розвиток залiзорудної i марганцевої промисловостi СРСР", у якiй 
передбачалося будiвництво Пiвнiчного гiрничо-збагачувального комбiнату.  
      Першi тони концентрату були виробленi в 1963 роцi на збагачувальнiй фабрицi №1, а через 9 
рокiв на фабрицi огрудкування №1 розпочалося виробництво залiзорудних обкотишiв.  
      У жовтнi 1996 року Наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 
Днiпропетровськiй областi №12/253-АО державний Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат було 
перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат".  
       
      В 1997 роцi Товариством здiйснено перший випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 971475800 
штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 242 868 950,00 грн.  
      В 2005 роцi з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв на модернiзацiю та 
реконструкцiю виробництва i поповнення обiгових коштiв емiтент здiйснив додатковий випуск простих 
iменних акцiй у кiлькостi 1 224 000 000 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 306 
000 000,00 грн. За пiдсумками проведеної емiсiї Статутний фонд склав 2 195 475 800 штук простих 
iменних акцiй на загальну 548 868 950,00 грн.  
      В 2006 роцi з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв, було здiйснено додатковий 
випуск простих именних акцiй у кiлькостi 108 600 000 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. на 
загальну суму 27 150 000 грн. За пiдсумками проведеної емiсiї Статутний фонд склав 2 304 075 800 
штук простих iменних акцiй на загальну суму 576 018 950 грн.  
      Згiдно ст.20 Закону України «Про акцiонернi товариства», який набрав чинностi 30.04.2009 року, 
загальними зборами акцiонерiв пiдприємства, що вiдбулися 31 березня 2010 року, було прийнято 
рiшення про переведення (дематерiалiзацiю) випуску простих iменних акцiй документарної форми 
iснування у бездокументарну форму iснування. Своїм рiшенням Загальнi збори акцiонерiв 
затвердили текст та порядок повiдомлення акцiонерiв, щодо прийнятого рiшення. Були обранi: 
Депозитарiй, для обслуговування випуску акцiй Товариства, щодо якого прийнято рiшення про 
дематерiалiзацiю та Зберiгач, у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку за № 197/1/06 вiд 27.04.2006 року було анульовано в зв’язку зi змiною форми iснування випуску 
акцiй документарної форми на бездокументарну, та отримано нове свiдоцтво за №133/1/10 вiд 
29.04.2010 року.  
      Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 березня 2011 року з метою приведення 
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" в 
реквiзитах Товариства вiдбулися змiни, а саме, визначено тип товариства - публiчне акцiонерне 
товариство; змiнено та затверджено: повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО - ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", скорочене найменування 
Товариства - ПАТ "ПIВНГЗК".  



      У вiдповiдностi до вимог статтi 24 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Роз'яснення 
ДКЦПРФ № 12 вiд 08.09.2011р. «Про порядок застосування абзацу другого част.1. ст.24 ЗУ «Про 
акцiонернi товариства», цiннi папери ПАТ «ПiвнГЗК» включено до Бiржового Списку фондової бiржi 
ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Тобто, згiдно Правил Фондової бiржi ПФТС, 
зареєстрованих Рiшенням ДКЦПФР № 498 вiд 13.05.2011р., акцiї Товариства внесено до Списку 
позалiстингових цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» з 
нульовим котирувальним рiвнем з 13.09.2011 року.  
      На пiдставi заяви Товариства, вiдповiдно до рiшення Котирувальної комiсiї ПАТ «Українська 
бiржа» №823 вiд 13.02.2013 року акцiї iменнi простi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (UA4000066922) 14 лютого 2013 року 
включено до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа».  

  



Розділ I. Основні відомості про емітента 
      1.1. Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ".  
      Скорочене найменування: ПАТ "ПІВНГЗК".  
      Код за ЄДРПОУ: 00191023.  
       
      1.2. Дата проведення державної реєстрації 28.10.1996р.  
      Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комiтет Криворізької міської ради 
Днiпропетровської облатсті  
      Місцезнаходження: 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Тернівський район.  
      Номери контактних телефонів та факсів: телефон 0564396417, факс 0564384913  
      Адреса веб-сторінки: www: sevgok.metinvestholding.com  
      Адреса електронної пошти: sevgok@sevgok.com, stepashkin-sa@sevgok.com  
       
      1.3.Строк існування емітента з дати його державної реєстрації: 17 років. Емітента створено на 
невизначений строк.  
      Відкрите акціонерне товариство "Пiвнічний гірничо-збагачувальний комбінат" створено згiдно 
Наказу РВ ФДМУ у Днiпропетровськiй областi №12/253-АО вiд 08.10.1996 року шляхом перетворення 
державного пiдприємства Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат у вiдкрите акцiонерне 
товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат".  
      Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 березня 2011 року найменування 
відкритого акціонерного товариства “Пiвнічний гірничо-збагачувальний комбінат” викладене 
відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 
вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО - 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ”.  
      Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 березня 2011 року з метою приведення 
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" в 
реквiзитах Товариства вiдбулися змiни, а саме, визначено тип товариства - публiчне акцiонерне 
товариство; змiнено та затверджено: повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО - ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", скорочене найменування 
Товариства - ПАТ "ПIВНГЗК".  
      Товариство створене без обмеження строку діяльності. Товариство здійснює свою діяльність в 
межах чинного законодавства України, Статуту, а також внутрішніх положень та інструкцій.  
       
      1.4. Протягом звітного періоду купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі 
акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не 
пов'язану з основною діяльністю, не було.  
       
      1.5. Протягом звітного періоду змін в органах емітента, організаційній структурі емітента, 
основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні не було.  
      Згідно діючої редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПІВНІЧНИЙ 
ГІРНИЧО – ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ” органами Товариства є:  
      Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;  
      Наглядова рада Товариства;  
      Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;  
      Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).  
      Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом 
Товариства.  
      На підприємстві розроблені нормативні документи, що регламентують тісну взаємодію усіх 
підрозділів та служб, їх діяльність, чітко визначені функції, права, обов'язки, відповідальність кожного 
підрозділу, а також окремих виконавців з урахуванням специфічних особливостей їх посади, це 
положення про відділи, служби підприємства, посадові інструкції, накази, правила внутрішнього 
розкладу.  
      Організаційна структура ПАТ "ПІВНГЗК" станом на 31.03.2013 року складається зі служб:  
      Головного інженера;  
      Директора з виробництва;  
      Директора із закупок та логістики;  
      Директора з персоналу;  
      Директора фінансового;  
      Директора з безпеки;  
      Директора з капітального будівництва та капітальних ремонтів;  



      Директора з охорони праці та навколишнього середовища,  
      Голови тендерного комітету;  
      Менеджера із зв’яків з громадськістю.  
      Перелік структурних підрозділів ПАТ «ПІВНГЗК» станом на 31.03.2013 року:  
      Назва структурного підрозділу (Скорочена назва):  
      - Першотравневий кар’єр (ПК)  
      - Ганнівський кар’єр (ГК)  
      - Гірничотранспортний цех № 1 (ГТЦ-1)  
      - Гірничотранспортний цех № 2 (ГТЦ-2)  
      - Дробильна фабрика № 1 (ДФ-1)  
      - Дробильна фабрика № 2 (ДФ-2)  
      - Дробильна фабрика № 3 (ДФ-3)  
      - Рудозбагачувальна фабрика № 1 (РЗФ-1)  
      - Рудозбагачувальна фабрика № 2 (РЗФ-2)  
      - Цех по виробництву обкотишів № 1 (ЦВО-1)  
      - Цех по виробництву обкотишів № 2 (ЦВО-2)  
      - Управління залізничного транспорту (УЗТ)  
      - Автомобільний цех (Автоцех)  
      - Цех мереж та підстанцій (ЦМП)  
      - Цех технологічного водопостачання та шламового господарства (ЦТВШГ)  
      - Цех технологічної диспетчеризації (ЦТД)  
      - Центральна лабораторія (ЦЛ)  
      - Цех підземного видобутку (Цех підземного видобутку)  
      - Спеціалізована виробничо-екологічна лабораторія (СВЕЛ)  
      - Відділ технічного контролю (ВТК)  
      - Цех підготовки виробництва (ЦПВ)  
      - Спеціалізована об’єктова аварійно – рятувальна служба (СОАРС)  
      - Відомча пожежна частина (ВПЧ)  
      - Житлово-господарчий цех (ЖХЦ)  
      - Інформаційно-видавничий центр (ІВЦ)  
      - Цех громадського харчування та торгівлі (ЦГХ та Т)  
      - Управління безпеки (УБ)  
      - Відділ інформаційних технологій (ВІТ)  
      - Виробничий відділ  
      - Технічний відділ  
      - Відділ головного геолога  
      - Відділ головного механіка  
      - Відділ головного енергетика  
      - Відділ енергоменеджменту  
      - Відділ охорони праці  
      - Відділ виробничого постачання  
      - Відділ звітності  
      - Маркшейдерський відділ  
      - Фінансовий відділ  
      - Управління економіки  
      - Юридичний відділ  
      - Відділ устаткування  
      - Відділ постачання  
      - Музей трудової слави  
      - Головна бухгалтерія  
      - Тендерний відділ  
      - Відділ збуту та зовнішньоекономічних зв’язків  
      - Відділ кадрів  
      - Транспортний відділ  
      - Відділ автоматизованих систем управління технологічними процесами  
      - Соціально-господарчий відділ  
      - Інвестиційне управління  
      - Канцелярія  
      - Відділ охорони навколишнього середовища  
      - Відділ технічного нагляду  
      - Відділ капітального будівництва  
      - Відділ капітальних ремонтів  



      - Відділ взаємодії з персоналом  
      - Відділ організації праці та заробітної плати  
      - Управління навчання та розвитку персоналу  
      - Управління сервісної підтримки  
      - Управління інформаційних систем  
      - Управління компетенції my SAP  
      - Спецвідділ.  
       
      1.6. ПАТ «ПІВНГЗК» не має дочірніх підприємств, протягом звітного періоду набуття 
підприємством статусу залежного від емітента не було.  
       
       
      1.7. Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВЛЬНИЙ КОМБІНАТ" становить 576 018 950.00 (п'ятсот сімдесят шість мільйонів 
вісімнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) гривень 00 копійок, який поділено на 2304075800 (Два 
мільярди триста чотири мільйони сімдесят п'ять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій, які 
розподілено повністю. Номінальна вартість однієї простої іменної акції 0,25 грн. Форма випуску, 
форма існування акцій – бездокументарна.  
      Протягом звітного періоду зміни розміру або структури статутного капіталу не було.  
       
      Розмір статутного капіталу емітента на початок звітного періоду (01.01.2013р.) - 576019 тис.грн.  
      Розмір статутного капіталу емітента на кінець звітного періоду (31.03.2013р. - 576019 тис.грн.  
      Розмір власного капіталу емітента на початок звітного періоду (01.01.2013р.) - 11789119 тис.грн.  
      Розмір власного капіталу емітента на кінець звітного періоду (31.03.2013р. - 12776813 тис.грн  
       
      1.8. ПАТ «ПІВНГЗК» входить до наступних об’єднань підприємств: Асоціація "Укррудпром", 
Міжвідомча асоціація "Укрвибухпром", Асоціація "Укрінтерстандарт", Криворізьке представництво 
Українського союзу промисловців і підприємців, Громадська організація «Українська спілка інженерів-
підривників», Дніпропетровська обласна організація роботодавців підприємств гірничодобувної галузі 
України, Організація роботодавців підприємств металургійного комплексу "Союз металургів 
Дніпропетровської області".  
       
      Протягом звітного періоду Товариство не набувало участі у нових об'єднаннях підприємств 
(асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств), та не припиняло участь у 
вищезазначених об'єднаннях підприємств.  
       
      Результати фінансово-господарської діяльності емітента суттєво не залежать від інших учасників 
об’єднання підприємств (групи суб’єктів господарювання). 
      1.9. Протягом звітного періоду з 01.01.2013р. по 31.03.2013р.чергових та позачергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ "ПІВНГЗК" не проводилось.  
       
      У звітному періоді Товариством було оголошено про скликання на 18 квітня 2013 року річних 
Загальних зборів акціонерів за підмусками діяльності у 2012 році. Інформація та питання порядку 
денного зборів, що внесені Наглядовою радою, були доведені до відома кожного акціонера, шляхом: 
розсилки персональних повідомлень до 18.03.2013р., публікації у виданні «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 15.03.2013 року, розміщення інформації у 
загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сайті: 
http://stockmarket.gov.ua - 18.03.2013р. та розміщення інформації на власній веб-сторінці Товариства 
в мережі Інтернет за адресою http://sevgok.metinvestholding.com - 18.03.2013р.  

  



Розділ II. Фактори ризику 
      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента.  
      Фактори, які б обмежували можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів 
органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів, фактори, що 
можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента, відсутні.  
      Відсутня інформація про фактори ризику, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями 
або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента.  
      ПАТ «ПІВНГЗК» має стабільний фінансовий стан, своїми активами та майном відповідає за 
своїми зобов'язаннями. Факторів ризику, пов'язаних з недостатньою ліквідністю, чи факторів, що 
можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, немає.  
      Інформація про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших 
виплат нерезидентам відсутня.  
      Стосовно порядку оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та 
цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів: 
Згідно з пунктом 153.9 Податкового кодексу України оподаткуванню не підлягають операції, що 
здійснюються платником податку – емітентом з розміщення корпоративних прав або інших цінних 
паперів, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку – емітентом.  
      Фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи 
можливість реалізації цих прав, відсутні.  
       
      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента:  
      ПАТ «ПІВНГЗК» закінчив звітний квартал з прибутком. За умов відсутності негативних факторів, 
які можуть вплинути на прибутковість, Товариство планує і далі на протязі 2013 р. працювати 
прибутково.  
      Існує ризик зростання цін на паливно-мастильні матеріали, природний газ за рахунок зростання 
світових цін на нафту, що вплине на збільшення цін на використовувані сировину і матеріали, 
транспортні послуги.  
      Проблем із залученням коштів для розширення діяльності емітента немає.  
      Фактори, які би свідчили про недостатність ресурсів й зменшення частки ринку емітента, і як 
слідство можуть негативно впливати на його операції і прибутки, відсутні.  
      Відсутня інформація, щодо ризиків пов’язаних з неякісним технологічним обладнанням. У ПАТ 
«ПІВНГЗК» існує програма технічного обслуговування обладнання (капітальні та поточні ремонти, 
планово-попереджувальні ремонти, обслуговування), що забезпечує підтримку працездатності 
обладнання на рівні, який потрібен для забезпечення встановлених технологічних процесів та 
виробництва продукції відповідно з постійно зростаючими вимогами замовників на продукцію 
комбінату.  
      Ризики, пов’язані з судовими процесами, учасником яких є ПАТ «ПІВНГЗК» у першому кварталі 
2013 р. відсутні;  
      Інформація про ризики, пов’язані з неефективною судовою системою, у першому кварталі 2013 р. 
відсутня.  
       
      Інформація про екологічні ризики:  
      У ПАТ «ПІВНГЗК» можливі наступні ризики:  
      - понад нормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами;  
      - збільшення об’ємів складування відходів;  
      - понад нормативні скиди забруднюючих речовин та об’єми в водні об’єкти.  
      Але екологічні питання безпосередньо не впливають на використання активів підприємства, в той 
же час комбінат витрачає великі грошові кошти на рішення екологічних проблем міста Кривий Ріг, в 
т.ч.:  
      - для зменшення викидів при залпових викидах забруднюючих речовин при проведені масових 
вибухів, забезпечуються виконання таких заходів,як: використання безтротилових вибухових речовин 
Емоніт, система ініціювання «Прима Ера», зменшення зарядів по контуру блоків, внутрішня та 
зовнішня гідрозабойки;  
      - з метою зменшення обсягів розміщення розкривних порід застосовується їх повторне 
використання  
       
      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента:  
      Податкові ризики відсутні. Податковий облік ПАТ «ПІВНГЗК» здійснює згідно з нормами 
Податкового Кодексу України та іншим діючим законодавством з питань оподаткування.  



      У емітента відсутня інформація, щодо рецесії чи зниження темпів економічного розвитку та 
зростанні інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому.  
       
      2.2. Інформація про наявність системи оцінки та управління ризиками відсутня.  
       
      2.3. ПАТ "ПІВНГЗК" не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу 
суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної 
залежності. 

  



Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента 
      3.1. ПАТ "ПІВНГЗК" - потужне гiрничодобувне пiдприємство з повним циклом пiдготовки доменної 
сировини, включаючи видобуток руди її збагачення i огрудкування..  
      ПАТ "ПIВНГЗК" здiйснює виробництво i реалiзацiю двох основних видiв товарної продукцiї - 
залiзорудного концентрату та залiзорудних обкотишiв.  
      Протягом звітного періоду, Товариство не розпочинало здійснювати нові види діяльності та не 
припинявло здійснювати певні види діяльності.  
      Основні види діяльності ПАТ " ПІВНГЗК" за КВЕД:  
      07.10 Добування залізних руд  
      46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами  
      49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
      49.20 Вантажний залізничний транспорт  
      38.32 Відновлення відсортованих відходів  
      41.20 Будівництво житлових і нежитлових приміщень.  
       
      3.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких 
емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період:  
      Обсяг реалізованої продукції за основними видами продукції (товари, роботи, послуги), за 
рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період (1 квартал 
2013р.):  
       
      1) Реалізація товарного концентрату в 1 кварталі 2013 р.:  
      - у натуральній формі 1746.3 тис.тонн,  
      - сума виручки (без ПДВ) – 1266701 тис.грн.,  
      - у відсотках до всієї реалізованої продукції 39.23 %,  
      - середньо реалізаційні ціни (грн/тн без ПДВ) – 725.  
       
      2) Реалізація обкотишів в 1 кварталі 2013 р.:  
      - у натуральній формі 2248.9 тис.тон,  
      - сума виручки (без ПДВ) – 1962470 тис. грн.,  
      - у відсотках до всієї виробленої продукції 60.77% ,  
      - середньо реалізаційні ціни (грн/тн без ПДВ) – 873.  
       
      Інформація про загальну суму експорту в 1 кварталі 2013 року:  
      Загальна сума експорту в 1 кварталі 2013 року складає 1646248 тис. грн.  
      Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 50.98 %.  
       
      Обсяг реалізації в Україні у відсотках до всієї реалізованої продукції в 1 кварталі 2013 р. склав 
49.02 %.  
       
      Інформація про обсяг виробництва продукції за 1 квартал 2013 року:  
      1. Товарний концентрат//1106.4 тис.тон.// 326898 тис.грн.  
      2. Обкотиш//2421.4 тис.тон. //1257806 тис.грн.  
       
       
      3.3. За перший квартал 2013р., було відвантажено 1374,61 тис.тонн концентрату і 2298,79 
тис.тонн обкотишів, з них:  
      обкотиші:  
       ПАТ "МК Азовсталь" - 579,5 тис.тонн  
       ПАТ "Алчевський МК" - 421,05 тис.тонн  
       ПрАТ "Донецьксталь м.з." - 523,26 тис.тонн  
       ПАТ "ДМК ім. Дзержинського" - 11,03 тис.тонн  
       ПАТ "Єнакіївський МЗ" - 162,26 тис.тонн  
       ВАТ «Запоріжсталь» - 7,8 тис.тонн  
       ПАТ "ММК ім. Ілліча" - 19,42 тис.тонн  
       Ужгород Словаччина US Steel - 212,97 тис.тонн  
       Китай - 295,67 тис.тонн  
       Туреччина - 59,85 тис.тонн  
       
      концентрат:  
       ПАТ "ДМК ім. Дзержинського" - 89,79 тис.тонн  



       ПАТ "Алчевський МК" - 27,12 тис.тонн  
       ПАТ "МК Азовсталь" - 54,73 тис.тонн  
       Китай - 1131,85 тис.тонн  
       Польща - 58,51 тис.тонн  
       АМ Румунія - 10,9 тис.тонн  
       
      3.4 Джерела надходження сировини, та основні постачальники емітента.  
      Загальна кількість постачальників за основними видами сировини які займають більш 10 відсотків 
в загальному об'ємі постачання у звітному періоді – 2:  
      Вапняк – ЧАО «Комсомольское РУ», м. Комсомольске, Україна;  
      Бентоніт – S&B Industrial Minerals, м. Мілос, Греція.  
      Протягом звітного періоду зміни ціни на вищевказані види сировини більше 3,25% не було.  
       
       
      3.5. Інформація про основних клієнтів, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу 
за звітний період емітента у 1 кварталі 2013 року:  
      1) ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" - сума виручки (з ПДВ) 1 561 971 тис грн., у відсотках до всієї 
реалізованої продукції 48.37 %.  
      2) METINVEST INTERNATIONAL S.A. - сума виручки 1 646 149 тис грн., у відсотках до всієї 
реалізованої продукції 50.98 %.  
       
       
      Реалізація відбувалась на підставі нижченаведених договорів укладених в попередніх періодах:  
      Договір № MISG-01/07/10k. Дата укладення: 01.07.2010р., Термін дії: до 31.12.2013р.  
      Сторони договору: Продавець: ПАТ «ПІВНГЗК», Покупець: «Metinvest International S.A.».  
      Предмет договору: договір на поставку концентрату залізорудного. Сума за договором: сума 
договору складається з суми всіх додаткових угод на поставку продукції. Підстава укладення: 
реалізація продукції.  
       
      Договір № MISG-07/10/10n. Дата укладення: 07.10.2010р., Термін дії: до 31.12.2013р.  
      Сторони договору: Продавець: ПАТ «ПІВНГЗК», Покупець: «Metinvest International S.A.».  
      Предмет договору: договір на поставку окатків залізорудних неофлюсованих. Сума за договором: 
сума договору складається з суми всіх додаткових угод на поставку продукції. Підстава укладення: 
реалізація продукції.  
       
      Договір № MISG-08/04/11nо. Дата укладення: 08.04.2011р., Термін дії: до 31.12.2013р.  
      Сторони договору: Продавець: ПАТ «ПІВНГЗК», Покупець: «Metinvest International S.A.».  
      Предмет договору: договір на поставку окатків залізорудних неофлюсованих. Сума за договором: 
сума договору складається з суми всіх додаткових угод на поставку продукції. Підстава укладення: 
реалізація продукції.  
       
      Договір № MISG-25/02/10k. Дата укладення: 25.02.2010р., Термін дії: до 31.12.2013р.  
      Сторони договору: Продавець: ПАТ «ПІВНГЗК», Покупець: «Metinvest International S.A.».  
      Предмет договору: договір на поставку концентрату залізорудного. Сума за договором: сума 
договору складається з суми всіх додаткових угод на поставку продукції. Підстава укладення: 
реалізація продукції.  
       
      Договір № ГРД-01/09-001/СМ. Дата укладення: 30.12.2008р. Термін дії: до 31.12.2013р.  
      Сторони договору: Простачальник: ПАТ «ПІВНГЗК», Покупець: ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ".  
      Предмет договору: договір на поставку концентрату залізорудного. Сума за договором: сума 
договору складається з суми всіх специфікацій. Підстава укладення: реалізація продукції.  
       
      3.6. Інформацію про спільну діяльність, яку емітент здійснює з іншими підприємствами, 
установами, організаціями, та отриманий фінансовий дохід за звітний період наростаючим підсумком 
з початку звітного року.  
       
       
       
      3.7. Товариство має наступні ліцензії та дозволи:  
      1) Користування надрами Ганiвського родовища; номер ліцензії (дозволу): №1119; дата видачі: 
21.10.1997р.; Державний орган, що видав: Державний комiтет України по геологiї i використанню 
надр; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 21.10.2017р.  



      2) Користування надрами Первомайського родовища; номер ліцензії (дозволу): №1118; дата 
видачі: 21.10.1997р.; Державний орган, що видав: Державний комiтет України по геологiї i 
використанню надр; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 21.10.2017р.  
      3) Користування надрами-поле шахти Першотравнева; номер ліцензії (дозволу): №4036; дата 
видачі: 25.09.2006р.; Державний орган, що видав: Мiністерство охорони навколишнього середовища 
України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 25.09.2026р.  
      4) Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом; номер 
ліцензії (дозволу): АГ №590139; дата видачі: 25.05.2011р.; Державний орган, що видав: Мiнiстерство 
транспорту та з'язку України Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi; дата 
закінчення дії ліцензії (дозволу): необмежений.  
      5) Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом. Послуга з подачi та 
збирання вагонiв. Послуга маневрова; номер ліцензії (дозволу): АВ №548921; дата видачі: 
18.04.2008р.; Державний орган, що видав: Мiнiстерство iнфраструктури України; дата закінчення дії 
ліцензії (дозволу): 17.04.2013р.  
      6) На право користування каналами мовлення; номер ліцензії (дозволу): НР №1196; дата видачі: 
24.09.2003р.; Державний орган, що видав: Нацiональна Рада України з питань телебачення i 
радiомовлення; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 24.09.2013р.  
      7) Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв); номер ліцензії (дозволу): АВ 
№583045; дата видачі: 13.05.2011р.; Державний орган, що видав: Нацiональна комiсiя з питань 
регулювання зв'язку України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 29.01.2017р.  
      8) Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки; номер ліцензії (дозволу): 
№1554.11.30-13.10.2; дата видачі: 06.11.2008р.; Державний орган, що видав: Державний комiтет 
України з промислової безпеки,охорони працi та гiрничого нагляду; дата закінчення дії ліцензії 
(дозволу): 06.11.2013р.  
      9) Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi 4) 
"Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"; номер ліцензії (дозволу): АВ 
№580516; дата видачі: 19.04.2011р.; Державний орган, що видав: Державний Комiтет з питань 
контролю за наркотиками; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 04.06.2013р.  
      10) Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури; номер ліцензії 
(дозволу): АГ №575414; дата видачі: 22.04.2011р.; Державний орган, що видав: Мiнiстерство 
регiонального розвитку та будiвництва України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 22.11.2015р.  
      11) Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної 
освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання; номер ліцензії (дозволу): 
АВ №585619; дата видачі: 01.06.2011р.; Державний орган, що видав: Мiнiстерство освiти i науки, 
молодi та спорту України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 25.02.2015р.  
       
      3.8 У звітному перілді емітент не набував права інтелектуальної власності (торговельні марки, 
об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо).  
      3.9. Інформацію про науково-дослідну політику емітента у звітному періоді.  
      З метою підвищення рівня якості продукції, що виробляється, та підвищення її 
конкурентоспроможності на внутрішньому і світових ринках, вдосконалення діючих та розробки нових 
технологічних процесів, економії матеріальних і сировинних ресурсів, розширення сировинної бази 
відповідно до затвердженого бюджету фінансування із залученням сторонніх науково-дослідниз 
організацій, у першому кварталі (станом на 31.03.2013р.) на комбінаті виконувалися роботи по 
розробці 9 науково-дослідних робіт. Обсяг виконаних, у відповідності з календарними графіками, 
робіт у фінансовому виразі склав 389 тис.грн.  
       
      3.10. Капітальні інвестиції за 1-й квартал 2013р. становлять 150 553,0 тис. грн. без ПДВ. Основні 
напрямки капітальних інвестицій:  
      - Будівництво комплексу циклічно-поточної технології у Першотравневому кар'єрі 35 713,7 тис.грн. 
без ПДВ.  
      - Капітальний ремонт випалювальної машини "Лурги-552-В" та технологічної лінії по ЦВО-2 35 
302,5 тис.грн. без ПДВ;  
      - Придбання кар'єрних самосвалів БелАЗ-75131 г/п 130т по ГТЦ-2 8 969,4 тис. грн. без ПДВ;  
      - Заміна газоочисток випалювальної машини Lurgi 552B по ЦВО-2 5 597,3 тис.грн. без ПДВ;  
      - Капітальний ремонт думпкарів 2ВС-105 з частковою заміною хребтових балок УЗТ 4 875,0 тис. 
грн. без ПДВ.  
       
       
      3.11. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів 
господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.  



Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента 
      4.1. Основні засоби обліковуються за справедливою вартістю, мінус подальша амортизація та 
знецінення. Справедлива вартість визначається на підставі результатів оцінки, яку проводять 
незалежні оцінювачі. Регулярність переоцінки залежить від зміни справедливої вартості 
переоцінюваних активів. Основні засоби ПАТ "ПІВНГЗК" були переоцінені до справедливої вартості 
незалежним оцінювачем станом на 31.12.2012р. Справедлива вартість визначалася на підставі 
амортизованої вартості заміщення або ринкових даних у відповідності до Міжнародних стандартів 
оцінки. Велика частина споруд і виробничого обладнання мають вузькоспеціалізований характер і 
рідко продаються на відкритому ринку в Україні, крім випадків продажу у складі діючого підприємства. 
Ринок аналогічних основних засобів в Україні не активний, і на ньому не проводиться достатня 
кількість угод купівлі-продажу аналогічних активів для можливості використання ринкового підходу 
при визначенні справедливої вартості. Внаслідок цього справедлива вартість споруд і виробничого 
обладнання визначалася, перш за все, на підставі амортизованої вартості заміщення. Цей метод 
заснований на аналізі вартості відтворення або заміни основних засобів, скоректованої на 
погіршення їх фізичного, функціонального або економічного стану і старіння.  
      Подальші надходження основних засобів обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість 
включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, побудованих самої 
Компанією, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину 
виробничих накладних витрат.  
      Після визнання в обліку об'єкти основних засобів поділяються на компоненти, що представляють 
собою статті із значною вартістю, які можуть бути віднесені на окремий амортизаційний період.  
      Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли 
подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод.  
      Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом з тим, щоб зменшити їх вартість 
до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації:  
      Залишкові терміни експлуатації, років:  
      Будинки і споруди 1-60  
      Виробниче обладнання 1-35  
      Інші основні засоби 1-10  
       
      Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів на початок 
поточного року та на кінець звітного періоду. надана в тис. грн.:  
      Найменування// Станом на 31.12.2012// Станом на 31.03.2013// Відхилення, +/-  
      Нематеріальні активи// 5 729 // 4 657// -1 072  
      первісна вартість// 34 966// 34 965// -1  
      накопичена амортизація// (29 237)// (30 308)// 1 071  
      Незавершені капітальні інвестиції// 2 878 633// 2 571 133// -307 500  
      Основні засоби// 9 176 789// 9 117 500// -59 289  
      первісна вартість// 9 240 369// 9 564 549// 324 180  
      знос// (63 580)// (447 049)// 383 469  
       
      Залишкова вартість основних виробничих засобів станом на 31.03.2013р. зменшилися у 
порівнянні з наявністю на 01.01.2013р. за рахунок зносу.  
      Основні виробничі засоби станом на 31.03.2013р. за первісною вартістю збільшилися у порівнянні 
з наявністю на 01.01.2013р. за рахунок їх оновлення (тис.грн).  
      Найменування// Наявність на 01.01.2013р.// Наявність на 31.03.2013р.// Відхилення,+,-  
      Основні виробничі засоби, усього первісна вартість// 9 185 654// 9 510 030// 324 376  
      у т.ч.:  
      1.Будівлі, споруди,передавальні пристрої // 3 780 190// 3 807 879// 27 689  
      2.Машини та обладнання// 3 845 527// 4 090 883// 245 356  
      3.Транспортні засоби,меблі, прилади та інструменти// 1 520 822// 1 571 967// 51 145  
      4.Інші основні засоби// 39 115// 39301// 186  
       
      4.2. На протязі 1 кварталу 2013 року введено в експлуатацію об’єктів основних засобів на 325 006 
тис. грн, у тому числі:  
      - нових об’єктів вартістю 56 190 тис. грн.;  
      - модернізовано (реконструйовано) об’єктів основних засобів на суму - 268 816 тис. грн.  
      На протязі 1 кварталу 2013 року вибуло об’єктів основних засобів загальною первісною 
(переоціненою) вартістю - 827 тис. грн., у тому числі:  
      - ліквідовано об’єктів основних засобів загальною первісною (переоціненою) вартістю - 494 тис. 
грн (залишковою вартістю - 16 тис. грн);  



      - списано за нестачею об’єктів основних засобів на суму - 333 тис. грн (залишковою вартістю - 317 
тис. грн).  
       
      4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період, 
наростаючим підсумком з початку звітного року, порівняно з аналогічним періодом року, що 
передував звітному, складають:  
      Найменування// Станом на 31.03.2012// Станом на 31.03.2013// Відхилення, +/-  
      Витрати на поточний ремонт// 93 581// 100 151// 6 570  
      Витрати на капітальний ремонт// 95 455// 28 069// -67 386  
       
      Поточні та капітальні ремонти об’єктів основних засобів за звітний період виконуються згідно 
запланованих заходів.  
       
      4.4.Станом на 31 грудня 2012 року та 31 березня 2013 року у підприємства не було основних 
засобів, наданих як забезпечення позикових коштів.  
       
      4.5. Станом на кінець звітного періоду основних засобів, що тимчасово не використовуються 
(консервація, реконструкція тощо), вилучених з експлуатації для продажу та отриманих за рахунок 
цільового фінансування не було. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних 
засобів, які продовжують використовуватись у виробництві станом на 31.03.2013 року склала 68 738 
тис. грн.  
       
      4.6. Статутний капітал станом на 31.03.2013 р. складає 576 019 тис. грн. Балансова вартість 
додаткового акціонерного капіталу включає коригування згідно з МСБО 29 "Фінансова звітність в 
умовах гіперінфляції» в сумі 256 000 000 гривень у зв'язку з внесками в акціонерний капітал, 
здійсненими до періоду гіперінфляції в Україні.  
      З початку звітного року капітал у дооцінках станом на 31.03.2013 р. складає 5 620 681 тис. грн. , а 
станом на 31.12.2012 р. складав 5 856 157 тис. грн., відхилення -235 476 тис. грн.  
       
      4.7. Вартість незавершиних капітальних іневстицій у будівництво, стоврення, виготовлення, 
реконструкцію, модернізації і придбання необоротних активів - за 1 квартал 2013р - 100 925 тис грн 
(без ПДВ) у тому числі:  
      - капітальне будівництво - 68 328 тис грн.;  
      - придбання (створення) ОЗ - 6 303 тис грн.;  
      - капітальний ремонт - 26 286 тис грн.  
      Авансові платежі для фінансування придбання основних засобів, капітального будівництва та 
робіт капітального характеру станом на 31.03.2013 року складають 104257,6 тис.грн.  
       
       
      4.8. ПАТ "ПІВНГЗК" не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу 
суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної 
залежності.  
       
      4.9. Додаткова інформація відсутня.  

  



Розділ V. Інформація про працівників емітента 
      5.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного періоду.  
      Облікова чисельність штатних працівників ПАТ «ПІВНГЗК» на кінець звітного періоду станом на 
31.03.2013 року складає 6896 осіб.  
      Чисельність зовнішніх сумісників на кінець звітного періоду складає 5 осіб.  
      Чисельність працівників, що працюють за умовами неповного робочого часу на кінець звітного 
періоду складає 20 осіб.  
      Фонд оплати праці всіх працівників за 1 квартал 2013 року складає 96 543,4 тис. грн.  
       
      5.2. У звітному періоді не було правочинів чи зобов’язань ПАТ «ПІВНГЗК», що стосуються 
можливості участі працівників ПАТ «ПІВНГЗК» у статутному капіталі.  

  



Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента 
      6.1. Протягом звітного періоду не відбувалося змін в компетенції органів емітента Товариства та 
їх персональному складі.  
      Відповідно до Статуту ПАТ «ПІВНГЗК» органами Товариства є:  
      - Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;  
      - Наглядова рада Товариства;  
      - Виконавчий орган Товариства (одноособовий) – Генеральний директор Товариства;  
      Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом 
Товариства.  
      Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється у відповідності з вимогами 
діючого законодавства України та Статуту ПАТ «ПІВНГЗК».  
       
      6.2 посадовими особами ПАТ "ПІВНГЗК" є:  
      1. Наглядова рада Товариства - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. 
(Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).  
      2. Генеральний директор Товариства – Левіцький Андрій Павлович.  
      3. Головний бухгалтер Товариства – Гоян Наталя Володимирівна.  
       
      1. Обрана Загальними зборами акціонерів від 19.04.2012 року одноособовим членом Наглядової 
ради Товариства - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited 
Liability Company Metinvest B.V.), реєстрацiйний номер 24321697, строком на 3 (три) роки. Приватнiй 
компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 
B.V.) належить 100 штук простих iменних акцiй ПАТ "ПIВНГЗК", що становить 0,000004% в 
статутному капiталi емiтента.  
       
      2. Генеральний директор Левіцький Андрій Павлович – обраний Рішенням Наглядової ради ПАТ 
«ПІВНГЗК»№ 64 від 26.10.2012р. терміном з 01 листопада 2012р. по 01 квітня 2014р. включно. 
Попередні посади які обіймав Левіцький А.П.: Генеральний директор ПАТ «ІНГЗК», начальник 
управління виробництва структурного підрозділу Гірничорудного дивізіону (м.Кривий Ріг) ТОВ 
«Метінвест Холдінг», головний інженер ВАТ «ПівнГЗК», директор з виробництва ВАТ «ПівнГЗК», 
директор рудоуправління ВАТ «Південний ГЗК», начальник виробничого відділу управління ВАТ 
«Південний ГЗК». Часткою у Статутному капіталі ПАТ «ПІВНГЗК» не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.  
       
      3. Головний бухгалтер - Гоян Наталя Володимирівна, призначена головним бухгалтером 
Товариства Наказом Товариства № 136-к вiд 28.12.2010р. До обрання на посаду головного 
бухгалтера займала посади: виконуючого обов'язкiв головного бухгалтера ВАТ "ПiвнГЗК", заступника 
головного бухгалтера з облiку та звiтностi ВАТ "ПiвнГЗК". Часткою у Статутному капіталі ПАТ 
«ПІВНГЗК» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Основні дані про посадових осіб емітента 

Прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи  

Ідентифікаційн
ий код за 

ЄДРПОУ - для 
юридичних 

осіб - 
резидентів або 
ідентифікаційн

ий код з 
торговельного, 
судового або 
банківського 

реєстру країни, 
де офіційно 

зареєстровани
й іноземний 

суб'єкт 
господарської 
діяльності, - 

для 
юридичних 

осіб - 
нерезидентів 
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на посаді) 
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* 
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належить посадовій особі 

(грн)  
Відсоток, 

який 
становлять 

акції (частка, 
пай) у 

статутному 
(складеному
, пайовому) 

капіталі 
емітента 
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голосів у 
вищому 
органі 

емітента за 
акціями 

(часткою, 
паєм), 

належним
и 

посадовій 
особі, у 

загальній 
кількості 
голосів 

Кількість 
акцій 

емітента, 
які можуть 

бути 
придбані 
посадово
ю особою 

в 
результаті 
здійснення 

прав за 
належним

и їй 
опціонами 
емітента 

(шт.)** 

Посада в 
інших 

юридичних 
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зазначення
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ідентифікац
ійного коду 
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у 
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у 
воло-
дінні 

через 
афілі

-
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них 
осіб 
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м 

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

Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
Метінвест Б.В. (Private 
Limited Liability 
Company Metinvest 
B.V.) 

24321697 Наглядова рада (1 
рік) - - 25.00 - 25.00 0.000004 0.000004 - - 

Левіцький 
Андрій 
Павлович 

- 
Генеральни
й директор 
(5 місяців) 

1965 Вища - - - - - - - 

Гоян Наталя 
Володимирівн
а 

- 
Головний 
бухгалтер (2 
роки) 

1974 Вища - - - - - - - 



 
      6.3. Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента.  
      ПАТ «ПІВНГЗК» не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу 
суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної 
залежності.  
      ПАТ «ПІВНГЗК» володіє 50% статутного капіталу ТОВ «МАЙНІНГ ІНЖИНІРІНГ ЦЕНТР» (код 
ЄДРПОУ 37214630), посадові особи емітента не приймають участі у цих товариствах та не є 
посадовими особами цих товариств.  
       

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів або 

ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру 
країни, де офіційно зареєстрований 

іноземний суб'єкт господарської 
діяльності, - для юридичних осіб - 

нерезидентів 

Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ 
залежного підприємства 

Розмір частки 
(паю) посадової 

особи у 
статутному 

(складеному, 
пайовому) капіталі 

дочірнього/ 
залежного 

підприємства 
емітента (грн) 

Відсоток, який 
становлять акції 

(частка, пай) 
посадової особи у 

статутному 
(складеному, 

пайовому) капіталі 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства 

Відсоток голосів у 
вищому органі 

дочірнього/ 
залежного 

підприємства за 
акціями (часткою, 

паєм), що 
належать 

посадовій особі, у 
загальній 

кількості голосів 

Кількість акцій 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства, які 
можуть бути 

придбані 
посадовою 
особою в 
результаті 

здійснення прав за 
належними їй 

опціонами 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
      6.4. Відсутня інформація щодо процедур банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів 
підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи 
посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до 
порушення справи про банкрутство та про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.  
      Генеральний директор Левіцький А.П. та головний бухгалтер Гоян Н.В. не мають непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 
діяльності.  

  



Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної 
участі емітента 

      7.1. Загальна кількість акціонерів стном на 31.03.2013р.складає 5677 осіб, у тому числі юридичних 
осіб - 122, фізичних осіб - 5555.  
      Кількість власних акцій, які повністю розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного року – 
2304075800 (Два мільярди триста чотири мільйони сімдесят п'ять тисяч вісімсот) штук, загальною 
вартістю 576018950.00 (п'ятсот сімдесят шість мільйонів вісімнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) 
гривень 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу. Номінальна вартість однієї простої 
іменної акції 0,25 грн., акції існують у бездокументарній формі. 
       
      7.2. Власниками істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду є:  
      Privat company limited by shares "MetalUkr Holding Limited", ідентифікаційний код 182834, 
місцезнаходження: P.C. Кiпр, Cyprus Themistokli Dervi, 3 Nicosia JULIA HOUSE,1066, володіє акціями 
Товариства в кількості 1458551237 штук, що становить 63.30309% статутного капіталу.  
      SCM Holddings Limited ідентифікаційний код НЕ222759, місцезнаходження: P.C. Кiпр, Cyprus 
Themistokli Dervi, 3 Nicosia JULIA HOUSE,1066, володіє акціями Товариства в кількості 832922800 
штук, що становить 36.14997% статутного капіталу.  
       
      У таблиці "Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду", 
Інформація щодо розміру частки, що належить власнику істотної участі у прямому володінні, через 
афілійованих осіб та разом, розкрита в одиницях виміру - штук акцій. 

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду 

Повне 
найменування 

юридичної особи - 
власника істотної 

участі або 
зазначення - 

"фізична особа" 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ - 
для юридичних 

осіб - резидентів 
або 

ідентифікаційний 
код з 

торговельного, 
судового або 
банківського 

реєстру країни, 
де офіційно 

зареєстрований 
іноземний 

суб'єкт 
господарської 

діяльності, - для 
юридичних осіб - 

нерезидентів 

Розмір частки (паю), що належить 
власнику істотної участі 

Відсоток, 
який 

становлять 
акції (частка, 

пай) у 
статутному 

(складеному, 
пайовому) 

капіталі 
емітента 

Відсоток 
голосів у 
вищому 
органі 

емітента 
за 

акціями 
(часткою, 

паєм), 
що 

належать 
власнику 
істотної 
участі, у 

загальній 
кількості 
голосів 

у прямому 
володінні 

через 
афілійованих 

осіб 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 
Privat company limited 
by shares "MetalUkr 
Holding Limited" 

182834 1458551237 0 1458551237 63.30309 63.30309 

SCM Holding Limited HE222759 832922800 0 832922800 36.14997 36.14997 

 

  



Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами 
наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами 

       
      8.1. Між емітентом та його залежним підприємством ТОВ «МІ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37214630) у 
1 кварталі 2013 року були укладені наступні договори:  
      Договір № 540  
      Дата укладення: 05.02.2013р.  
      Термін дії: до 31.12.2013р.  
      Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПІВНГЗК», Виконавець: «МІ-ЦЕНТР»  
      Предмет договору: Розробка проектно-конструкторської документації  
      Сума за договором: сума договору складає 12500,00 грн. з ПДВ  
      Підстава укладення: виробнича необхідність  
      Методика ціноутворення: Договірна ціна  
       
      Договір № 541  
      Дата укладення: 15.02.2013р.  
      Термін дії: до 28.05.2013р.  
      Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПІВНГЗК», Виконавець: «МІ-ЦЕНТР»  
      Предмет договору: Розробка робочої документації з посилення опорних балок  
      Сума за договором: сума договору складає 15077,04 грн. з ПДВ  
      Підстава укладення: виробнича необхідність  
      Методика ціноутворення: Договірна ціна  
       
      Операції по договорах № 540 від 05.02.2013 р. та № 541 від 15.02.2013 р. в 1 кварталі 2013 р. не 
проводилися. Кредиторська та дебіторська заборгованності по ним станом на 31.03.2013 р. відсутні.  
       
       
      8.2. Характер відносин між ПАТ «ПІВНГК» та афілійованою особою - юридична особа, в яких 
емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі. 

  



Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання 
спору, виплати штрафних санкцій 

      9.1. Інформацію про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають 
вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента 
(меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, його дочірні підприємства, 
відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента 
та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.  
      У першому кварталі 2013 року відсутні судові процеси, процедури досудового врегулювання 
спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу 
реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, його дочірні 
підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові 
особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.  
      У першому кварталі 2013 року провадження у справах про банкрутство емітента не 
порушувалось.  
       
      9.2. Інформацію про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми 
підприємствами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за 
вчинення яких було виплачено штрафні санкції.  
      У першому кварталі 2013 року виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми 
підприємствами протягом звітного періоду штрафних санкцій не здійснювались.  

  



Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента 
      10.1. Інформація про акції емітента:  
      10.1.1.Відомості про цінні папери ПАТ «ПВНГЗК»:  
      - тип акцій - прості;  
      - форма випуску – іменні;  
      - форма існування акцій - бездокументарна;  
      - номінальна вартість акції – 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок);  
      - кількість акцій, які перебувають в обігу – 2 304 075 800 (два мільярди триста чотири мільйони 
сімдесят п’ять тисяч вісімсот) штук;  
      - акції, які перебувають у процесі розміщення відсутні;  
      - цінні папери, що конвертуються в акції, чи опціони на акції емітента відсутні;  
      - дата реєстрації випуску 29 квітня 2010 року номер свідоцтва про реєстрацію випуску 133/1/10;  
      - орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску – Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку;  
      - дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 29 квітня 2010 року.  
       
      Інформація про випуски акцій емітента (заміни свідоцтв):  
      Тип акцій// Форма випуску// Форма існування акцій// Номінальна вартість акцій (грн..)// Кількість 
акцій, які перебувають в обігу (штук)// Дата реєстрації випуску// Номер свідоцтва про реєстрацію 
випуску//Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску  
      1. Іменні прості// іменні// Документарна// 0,25// 971475800// 19.021997// №150/1/97// Державна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.  
      2. Іменні прості// іменні// Документарна// 0,25// 971475800// 07.07.1999// №141/04/1/99// Державна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.  
      3. Іменні прості// іменні// Документарна// 0,25// 2195475800// 23.09.2005// №423/1/05// Державна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.  
      4. Іменні прості// іменні// Документарна// 0,25// 2304075800// 27.04.2006// №197/1/06// Державна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.  
      5. Іменні прості// іменні// Бездокументарна// 0,25// 2304075800// 29.04.2010// №133/1/10// 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.  
      6. Іменні прості// іменні// Бездокументарна// 0,25// 2304075800// 29.04.2010// №133/1/10// 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.  
       
      У звітному періоді змін прав власників акцій ПАТ «ПІВНГЗК» не відбувалося.  
       
      10.1.2. Станом на 31.03.2013 року ПАТ "ПIВНГЗК" не має акцій додаткового випуску, які 
перебувають у процесі розміщення.  
       
       
      10.1.3. У звітному періоді не прийнято рішення про проведення додаткового випуску акцій ПАТ 
"ПIВНГЗК" у поточному році. 
      10.1.4. Анулювання, консолідації або дроблення акцій ПАТ "ПIВНГЗК" протягом звітного періоду 
не відбувалося.  
       
      .2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).  
      10.2.1. ПАТ "ПIВНГЗК" не має емісійних цінних паперів (окрім акцій). 
      10.2.2. ПАТ "ПIВНГЗК" не розміщував облігації.  
      10.2.3. Емісійних цінних паперів (окрім акцій) ПАТ "ПIВНГЗК" не має.  
      10.2.4. ПАТ "ПIВНГЗК" не здійснювало додатковий випуск емісійних цінних паперів.  
       
      10.3. У звiтному періоді торгiвля цiнними паперами товариства на зовнiшнiх ринках емітентом не 
здiйснювалась.  
       
      На внутрiшньому ринку торгiвля простими іменними акціями ПАТ "ПIВНГЗК" здiйснюється на біржі 
- Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС", з якою укладено договiр №1625 від 
22.08.2011 року про допуск цінних паперів до торгівлі.  
      Станом на 31.03.2013 року прості іменні акції ПАТ "ПIВНГЗК" (код за ЄДРПОУ – 00191023, код 
ПФТС – SGOK) бездокументарної форми існування перебували у Біржового списку ПФТС без 
включення до Біржового реєстру,тобто акцiї Товариства внесено до Списку позалiстингових цiнних 
паперiв з нульовим котирувальним рiвнем з 13.09.2011 року.  
      - найвища ціна на акції ПАТ "ПIВНГЗК" протягом 1 кварталу 2013 року – 9,1500 грн./акція;  



      - найнижча ціна на акції ПАТ "ПIВНГЗК" протягом 1 кварталу 2013 року – 7,5955 грн./акція;  
      - середня ціна на акції ПАТ "ПIВНГЗК" протягом 1 кварталу 2013 року – 8,4991 грн./акція;  
      - загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ "ПIВНГЗК" у 1 кварталі 2013 – 2,84 млн.грн.;  
      - біржовий курс однієї акції ПАТ "ПIВНГЗК" станом на день укладання останнього у 1 кварталі 
2013 року біржового контракту склав 8,6501 грн./акція.  
       
      У звітному періоді прості іменні акції ПАТ "ПIВНГЗК" (код за ЄДРПОУ – 00191023, код ПФТС – 
SGOK) бездокументарної форми існування включено у лістингу ПАТ "Українська біржа".  
      - повне найменування організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство "Українська біржа";  
      - дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг 
цінних паперів емітента - договiр № 245/L/318 від 14.02.2013 року про пiдтримання лiстингу;  
      - вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу 
організатора торгівлі - акція проста іменна; форма існування – бездокументарна;  
      - кількість цінних паперів 2304075800 шт., загальна номінальна вартість - 576018950.00 грн., 
частка у статутному капіталі 100%.  
      На пiдставi заяви ПАТ "ПIВНГЗК", вiдповiдно до рiшення Котирувальної комiсiї ПАТ "Українська 
бiржа" №823 вiд 13.02.2013 року, акцiї iменнi простi ПАТ "ПІВНГЗК" (UA4000066922) 14 лютого 2013 
року включено до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа".  
       
      - найвища ціна на акції ПАТ "ПIВНГЗК" протягом 1 кварталу 2013 року – 9,944 грн./акція;  
      - найнижча ціна на акції ПАТ "ПIВНГЗК" протягом 1 кварталу 2013 року – 7,38 грн./акція;  
      - середня ціна на акції ПАТ "ПIВНГЗК" протягом 1 кварталу 2013 року – 8,502 грн./акція;  
      - загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ "ПIВНГЗК" у 1 кварталі 2013 – 13109671,74 грн.;  
      - кількість угод укладених в 1 каврталі 2013 року – 885;  
      - біржовий курс однієї акції ПАТ "ПIВНГЗК" станом на день укладання останнього у 1 кварталі 
2013 року біржового контракту склав 8,9934 грн./акція.  
       
       
       
      10.4. За даними Фондової Біржі ПФТС:  
      - ринкова капіталізація станом на день укладання останнього біржового контракту у 1 кварталі 
2013 року склала 19,93 млрд. грн.  
       
      За даними Фондової Біржі ПАТ Українська біржа:  
      - ринкова капіталізація станом на день укладання останнього біржового контракту у 1 кварталі 
2013 року склала 20736682200,00 грн.  
       
       
      10.5. Повне найменування та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні 
папери емітента у депозитарній системі України, дата і номер ліцензії на цей вид діяльності:  
      ДЕПОЗИТАРІЙ:  
      Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ", Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35917889,  
      Місцезнаходження - вулиця Тропініна, будинок 7-Г, місто Київ, 04107, Україна.  
      Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності AВ №498004, Дата видачі ліцензії - 
19.11.2009р., Назва державного органу, що видав ліцензію Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.  
      Рішення про обрання депозитарія ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ", який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого 
прийнято рішення про де матеріалізацію було прийнято черговими загальними зборами акціонерів 
ВАТ "ПівнГЗК" (Протокол № 1 від 31.03.2010 р.).  
      Згiдно Договору № Е1198/10/939 від 22.06.2010р., ПрАТ "ВДЦП" надає ПАТ "ПIВНГЗК" послуги 
щодо обслуговування випуску цiнних паперiв Емiтента: прийом на зберiгання вiд Емiтента 
глобального(их) тимчасового(их) сертифiкату(iв) випуску(iв) цiнних паперiв Емiтента, вiдкриття та 
ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах..  
       
      ЗБЕРІГАЧ:  
      Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА 
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ",  
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23785133,  
      Місцезнаходження - 83050, Донецька обл. м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 52.  



      Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АВ № 507121, Дата видачі 
ліцензії: 17.12.2009 р. – термін дії до 17.12.2014 р. Назва державного органу, що видав ліцензію - 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
      Вид діяльності Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів..  
      Рішення-про обрання зберігачем ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ", у якого Товариство відкрило рахунки в цінних паперах 
власникам акцій було прийнято черговими загальними зборами акціонерів ВАТ "ПівнГЗК" (Протокол 
№ 1 від 31.03.2010 р.).  
       
      Згiдно Договору № 2/02-2010/940 від 14.06.2010 року, надає ПАТ "ПIВНГЗК" послуги щодо 
вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам, якi були зареєстрованими особами в 
реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату припинення ведення реєстру 24.06.2010 року і 
зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках.  
       
       
      10.6. Прості іменні акції ПАТ "ПIВНГЗК", не перебувають в обігу за межами України.  
       
      10.7. Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня - ПАТ 
"ПIВНГЗК" інші цінні папери, крім простих іменних акцій бездокументарної форми існування не 
випускало та не видавало.  
      У звітному періоді видачі сертифікатів цінних паперів не було.  
       
      Іінформація про цінні папери (окрім емісійних цінних паперів), щодо яких емітентом було 
прийнято рішення про видачу у поточному році відсутня - рішення не приймалось.  

  



Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента 
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(формат pdf) 
      Склад та порядок підготовки квартальної фінансової звітності емітента визначаються Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  
      Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є міжнародні стандарти 
фінансової звітності, інші інформативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.  
      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 
розкриває інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  
      Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у 
pdf-форматі, включена до цьго квартального звіту.  
       

  



Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента 
       
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх 
подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну 
діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності 
настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю 
покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати 
діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів 
з багатьох причин. 
       
      12.1. Цього року за інвестиційною програмою в ПАТ «ПІВНГЗК» планується вкласти близько 1,13 
млрд. грн. з урахуванням ПДВ.  
      При цьому фінансування програми капітального будівництва передбачається в обсязі 569,5 млн. 
грн.  
      Фінансування програми технічного переозброєння і заміни зношеного обладнання за планом на 
2013 рік передбачено в обсязі 95 млн. грн.  
       
      На 2013 рік обсяг фінансування на виробництво капітальних ремонтів по всіх видах обладнання, 
будівель, споруд становить більше 462,8 млн. грн.  
       
      12.2. Притягом звітного періоду змін у фінансово-господарській діяльності емітента не 
відбувалося.  
       
       
      12.3. Чистий дохід від реалізації готової продукції за 1-й квартал 2013 р. склав 3229171 тис. грн. 
проти 3129122 тис.грн. у 1 кварталі 2012 р.  
      У звітному періоді не відбувалося значних зміни у виробничо-господарській діяльності 
Товариства.  
      Операційні витрати Товариства за 1-й квартал 2013 року склали 1912653 тис.грн.  
      Вони складаються з:  
      -матеріальних витрат - 1078427 тис.грн.;  
      -витрат на оплату праці - 101549 тис.грн.;  
      -відрахування на соціальні заходи - 38525 тис.грн.;  
      -амортизація - 384353 тис.грн.;  
      -інші операційні витрати - 309799 тис.грн.  
       
       
      12.4. Фінансовий результат від операційної діяльності - прибуток 1272134 тис. грн., а з 
урахуванням фінансової діяльності ПАТ «ПІВНГЗК» за 1-й квартал 2013 року - прибуток (фінансовий 
результат) від звичайної діяльності до оподаткування складає 1223408 тис.грн.  
      Товариство регулярно вживає заходів, спрямованих на те, щоб його подальша діяльність була 
стабільною та прогнозованою, здійснюючи постійний моніторинг ринку та ретельний відбір 
контрагентів.  
      На момент складання звіту підприємству не відомі будь-які відомості про тенденції, події або 
невизначеності, які можуть мати вплив на господарську діяльність та фінансовий стан в поточному 
році.  
      На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві та між 
акціонерами немає.  

  



Інформація про осіб, що підписують документ 

       
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у 

квартальній інформації. 

Посада керівника емітента  
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента  
Посада головного бухгалтера емітента  
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента  
 



Узагальнені дані квартальної інформації 

  



1. Основні відомості про емітента 
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

1.1.1. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 00191023 

1.1.2. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 

1.1.3. Скорочене найменування 
(за наявності) ПАТ "ПІВНГЗК" 
1.1.4. Організаційно-правова 
форма за КОПФГ Акціонерне товариство 

1.1.5. Поштовий індекс 50079 
1.1.6. Область Дніпропетровська 
1.1.7. Район Тернівський 
1.1.8. Населений пункт місто Кривий Ріг 
1.1.9. Вулиця - 
1.1.10. Будинок - 
1.1.11. Корпус - 
1.1.12. Офіс / квартира - 
 

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

1.2.1. Номер свідоцтва А01 №564046 
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 28.10.1996 

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради 
Днiпропетровської областi 

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал 
(грн) 576 018 950.00 

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 576 018 950.00 
 

1.3. Банки, що обслуговують емітента 

Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний 
рахунок Валюта 

1 2 3 4 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 334851 26006962481636 гривня 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 334851 26004962481928 долар США 

 

1.4. Основні види діяльності 

Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
1 2 

Добування залізних руд 07.10 
Оптова торгівля металами та металевими рудами 42.72 
Вантажний автомобільний транспорт 49.41 
Відновлення відсортованих відходів 38.32 
Будівництво житлових і нежитлових приміщень 41.20 

 

  



2. Інформація про загальні збори акціонерів 

 Чергові Позачергові 
1 2 3 

Вид загальних зборів*   
Дата проведення   
Кворум зборів**   

 
* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  
 

  



3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент* 

Повне найменування 
Організаційно- 

правова 
форма 

Іденти- 
фікацій- 

ний 
код за 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження, 
міжміський код, телефон, 

факс 
Вид 

діяльності 

Назва державного 
органу, що видав 

ліцензію або 
інший документ 

на цей вид 
діяльності 

Дата 
видачі 
ліцензії 

або іншого 
документа 

Номер 
ліцензії 

або іншого 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОБ`ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

23785133 
83050, Донецька обл., місто 
Донецьк, вул. Університетська, 
52 

Депозитарна діяльність 
зберігача цінних паперів 

Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

17.12.2009 АВ 507121 

Приватне акціонерне 
товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ" 

Акціонерне товариство 35917889 04107, місто Київ, вул. 
Тропініна, 7 

Депозитарна діяльність 
депозитарію цінних 
паперів 

Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

19.11.2009 АВ 498004 

Публічне акціонерне 
товариство "УКРАЇНСЬКА 
БІРЖА" 

Акціонерне товариство 36184092 01601, місто Київ, вул. 
Шовковична, 42-44 

Професійна діяльність 
на фондовому ринку - 
діяльність з організації 
торгівлі на фондовому 
ринку 

Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

22.10.2010 АГ 399339 

Публічне акціонерне 
товариство "ФОНДОВА БІРЖА 
ПФТС" 

Акціонерне товариство 21672206 03150, місто Київ, вул. 
Шовковична, 42-44 

Професійна діяльність 
на фондовому ринку - 
діяльність з організації 
торгівлі на фондовому 
ринку 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

11.06.2012 АД 034421 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Аудиторська 
фірма "ФОРУМ" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

23070374 
53060, Дніпропетровська обл., 
Криворізький район, селище 
Лозуватка, вул. Леніна,9 

Аудиторська діяльність Аудиторська палата 
України 26.01.2001 0733 

Приватне акціонерне 
товариство "Українська 
вкціонерна страхова компанія 
АСКА" 

Акціонерне товариство 13490997 83052, Донецька обл., місто 
Донецьк, пр. Ілліча, 100 

Послуги у сфері 
страхування 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
України 

26.04.2011 АГ 569965 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю юридично-
консалтингова компанія "ЮРИК 
КОМ" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

33243432 
50086, Дніпропетровська обл., 
місто Кривийи Ріг, вул. Отто 
Брозовського, 74А 

Діяльність у сфері права не ліцензується - не 
ліцензується 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю ЮКК"Апріорі" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

33557110 

53800, Дніпропетровська обл., 
Апостолвський 
район,Апостолово, вул. 
Гагаріна, 59 

Діяльність адвокатських 
об`єднань та 
індивідуальна 
адвокатська діяльність 

не ліцензується - не 
ліцензується 

 
* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, 
аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову 
допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені 
здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. 

 

 

  



4. Відомості про цінні папери емітента 
4.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував 

випуск 

Міжнародн
ий 

ідентифіка
ційний 
номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 

Форма 
випуск

у 

Номі- 
нальн

а 
варті
сть 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальн

а 
вартість 

(грн) 

Частка у 
статутн

ому 
капіталі 
(відсотк

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29.04.2010 133/1/10 
Державна комісія з цінних 
паперів та фондового 
ринку 

UA400006692
2 прості бездокументарна іменні 0.25 2304075800 576018950.

00 100 

 

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

4.2.1. Процентні облігації 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номі- 
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість 
у випуску 

(шт.) 

Форма 
існування 

Форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Відсоткова 
ставка за 

облігаціями 
(відсотки) 

Строк 
виплати 
відсотків 

Дата 
пога- 

шення 
облі- 
гацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

4.2.2. Дисконтні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номі- 
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість 
у 

випуску 
(шт.) 

Форма 
існування 

Форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував 

випуск 

Номі- 
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість 
у випуску 

(шт.) 
Форма 

існування 
Форма 

випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Найме- 
нування 
товару 

(послуги), 
під який 

здійснено 
випуск 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) 
(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата випуску Вид цінних 
паперів 

Обсяг 
випуску 

Обсяг 
розміщених 

цінних 
паперів на 
звітну дату 

(грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

 

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

№ 
з/п 

Дата 
зарахування 

акцій на 
рахунок 
емітента 

Кількість 
акцій, що 

викуплено 
(шт.) 

Дата 
реєстрації 

випуску акцій, 
що викуплено 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску акцій, 
що викуплено 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено 
Частка у 

статутному 
капіталі 

(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків сертифікатів 
цінних паперів (шт.)  



у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо 
щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів 
цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо 
щодо кожного виду цінних паперів)  

 

  



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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування особи гаранта 

Ідентифі- 
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 
гаранта 

Місцезнаходження гаранта 

1 2 3 4 5 

 
      Товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів. 

  



6. 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 2 3 4 5 6 7 
1. Виробничого 
призначення 9168909.0 9109715.0 0 0 9168909.0 9109715.0 

будівлі та споруди 3774806.0 3709723.0 0 0 3774806.0 3709723.0 
машини та обладнання 3845220.0 3862492.0 0 0 3845220.0 3862492.0 
транспортні засоби 1457491.0 1449599.0 0 0 1457491.0 1449599.0 
інші 91392.0 87901.0 0 0 91392.0 87901.0 
2. Невиробничого 
призначення 7880.0 7786.0 0 0 7880.0 7786.0 

будівлі та споруди 7589.0 7515.0 0 0 7589.0 7515.0 
машини та обладнання 47.0 43.0 0 0 47.0 43.0 
транспортні засоби 235.0 220.0 0 0 235.0 220.0 
Інші 9.0 7.0 0 0 9.0 7.0 
Усього 9176789.0 9117500.0 0 0 9176789.0 9117500.0 

 

  



7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих 
активів 12776813.0 11789119.0 

Статутний капітал 576019.0 576019.0 
Скоригований статутний капітал 576019.0 576019.0 

Опис* 

Під вартістю чистих активів 
акціонерного товариства (далі - АТ) 

розуміється величина, яка 
визначається шляхом вирахування із 

суми активів, прийнятих до розрахунку, 
суми його зобов'язань, прийнятих до 
розрахунку. Для визначення вартості 

чистих активів складається розрахунок 
за даними бухгалтерської звітності 

відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку N 1 "Загальні 

вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України р. N 73 від 
07.02.2013р. При порівнянні вартості 
чистих активів із розміром статутного 
капіталу та резервного фонду (12 776 

813.0–576 019.0–144005.0 ) різниця 
становить 12 056 789.0 тис.грн. 

Під вартістю чистих активів 
акціонерного товариства (далі - АТ) 

розуміється величина, яка 
визначається шляхом вирахування із 

суми активів, прийнятих до розрахунку, 
суми його зобов'язань, прийнятих до 
розрахунку. Для визначення вартості 

чистих активів складається розрахунок 
за даними бухгалтерської звітності 

відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку N 1 "Загальні 

вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України р. N 73 від 
07.02.2013р. При порівнянні вартості 
чистих активів із розміром статутного 
капіталу та резервного фонду (11 789 

119,0–576 019.0–144005.0 ) різниця 
становить 11 069 095.0 тис.грн. 

Висновок** 

Вартість чистих активів ПАТ 
«ПІВНГЗК» більша від розміру 

статутного капіталу. Вимоги ст.155 
Цивільного кодексу України 

дотримуються. 

Вартість чистих активів ПАТ 
«ПІВНГЗК» більша від розміру 

статутного капіталу. Вимоги ст.155 
Цивільного кодексу України 

дотримуються. 

 

  



8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду. 

Дата 
вчинення 

дії 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення 

Вид інформації 

1 2 3 
14.02.2013 15.02.2013 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі 

 



Фінансова звітність 

 Баланс 

на 31.03.2013 

Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 

 
Код 

рядка 
На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
          АКТИВ    
I. Необоротні активи:    

Нематеріальні активи    
     залишкова вартість 010 5729 4657 
     первісна вартість 011 34966 34965 
     накопичена амортизація 012 29237 30308 
Незавершені капітальні інвестиції 020 2878633 2571133 
Основні засоби:    
     залишкова вартість 030 9176789 9117500 
     первісна вартість 031 9240369 9564549 
     знос 032 63580 447049 
Довгострокові біологічні активи:    
     справедлива (залишкова) вартість 035   
     первісна вартість 036   
     накопичена амортизація 037   
Довгострокові фінансові інвестиції:    
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040   
     інші фінансові інвестиції 045 14 14 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 959760 992411 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055   
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056   
Знос інвестиційної нерухомості 057   
Відстрочені податкові активи 060   
Гудвіл 065   
Інші необоротні активи 070   
Гудвіл при консолідації 075   
Усього за розділом I 080 13020925 12685715 

II. Оборотні активи:    
Виробничі запаси 100 283976 254092 
Поточні біологічні активи 110   
Незавершене виробництво 120 59710 52534 
Готова продукція 130 266659 186494 
Товари 140 32333 3911 
Векселі одержані 150 4167 4167 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
     чиста реалізаційна вартість 160 5893436 6904391 
     первісна вартість 161 5894824 6905779 
     резерв сумнівних боргів 162 (1388) (1388) 



Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
     з бюджетом 170 697389 883005 
     за виданими авансами 180 1151466 1147509 
     з нарахованих доходів 190   
     із внутрішніх розрахунків 200   
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 571862 566550 
Поточні фінансові інвестиції 220 2208 2208 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
     в національній валюті 230 1601 19957 
     - у т.ч. в касі 231 12 5 
     в іноземній валюті 240 103312 54553 
Інші оборотні активи 250   
Усього за розділом II 260 9068119 10079371 

III. Витрати майбутніх періодів 270 7 127 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275   
Баланс 280 22089051 22765213 
         
          ПАСИВ    
I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 576019 576019 
Пайовий капітал 310   
Додатковий вкладений капітал 320 256000 256000 
Інший додатковий капітал 330   
Резервний капітал 340 144005 144005 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 4956938 6180108 
Неоплачений капітал 360   
Вилучений капітал 370   
Накопичена курсова різниця 375   

Усього за розділом I 380 11789119 12776813 
Частка меншості 385   
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 26964 31692 
Інші забезпечення 410 323287 329553 
Сума страхових резервів 415   
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416   
Цільове фінансування1 420   

Усього за розділом II 430 350251 361245 
III. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440   
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450   
Відстрочені податкові зобов'язання 460 334280 323587 
Інші довгострокові зобов'язання 470 2299332 2299346 

Усього за розділом III 480 2633612 2622933 
IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500   
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 8965 9038 
Векселі видані 520   
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1929569 1549104 
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
     з одержаних авансів 540 411 290 
     з бюджетом 550 250737 250276 



     з позабюджетних платежів 560   
     зі страхування 570 7812 8601 
     з оплати праці 580 15036 16555 
     з учасниками 590 4910093 4905177 
     із внутрішніх розрахунків 600   
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 605   
Інші поточні зобов'язання 610 193443 265178 
Усього за розділом IV 620 7316066 7004219 

V. Доходи майбутніх періодів 630 3 3 
Баланс 640 22089051 22765213 

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

 

  



Звіт про фінансові результати 
за 1 квартал 2013 року 

Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ    
          СТАТТЯ    

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3545755 3565577 
Податок на додану вартість 015 (316584) (436455) 
Акцизний збір 020   
      025   
Інші вирахування з доходу 030   
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 035 3229171 3129122 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (1661392) (1444112) 
Валовий:    
     прибуток 050 1567779 1685010 
     збиток 055   
Інші операційні доходи 060 211101 519790 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061   

Адміністративні витрати 070 (15692) (18160) 
Витрати на збут 080 (285091) (216744) 
Інші операційні витрати 090 (205963) (516970) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091   

Фінансові результати від операційної діяльності:    
     прибуток 100 1272134 1452926 
     збиток 105   
Доход від участі в капіталі 110   
Інші фінансові доходи 120 32761 6248 
Інші доходи 1 130 385 196 
Фінансові витрати 140 (78494) (47627) 
Втрати від участі в капіталі 150   
Інші витрати 160 (3378) (2480) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165   
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
     прибуток 170 1223408 1409263 
     збиток 175   
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок 
припинення діяльності 

176   

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення 
діяльності 

177   

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (235714) (301582) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185   



Фінансові результати від звичайної діяльності:    
     прибуток 190   
     збиток 195   
Надзвичайні:    
     доходи 200   
     витрати 205   
Податки з надзвичайного прибутку 210   
Частка меншості 215   
Чистий:    
     прибуток 220 987694 1107681 
     збиток 225   
Забезпечення матеріального заохочення 226   

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ    
          Найменування показника    

Матеріальні затрати 230 1078427 1042657 
Витрати на оплату праці 240 101549 107396 
Відрахування на соціальні заходи 250 38525 41049 
Амортизація 260 384353 222513 
Інші операційні витрати 270 309799 338583 
Разом 280 1912653 1752198 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ    
          Назва статті    

Середньорічна кількість простих акцій 300 2304075800 2304075800 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2304075800 2304075800 
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.42867 0.48075 
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.42867 0.48075 
Дивіденди на одну просту акцію 340   
 

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

  



Примітки до звітів 
      Фінансова звітність за 1 квартал 2013 року підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) за принципом історичної вартості з коригуваннями на початкове 
визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю та переоцінку основних засобів. Нижче 
викладені основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності. 
Якщо не вказано інше, ці положення облікової політики послідовно застосовувалися у всіх 
представлених звітних періодах.  
      Істотні бухгалтерські оцінки й судження при застосуванні облікової політики. Підготовка 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає, щоб керівництво Компанії застосовувало власні 
судження, оцінки та припущення, які впливають на застосування облікової політики та на зазначені у 
звітності суми активів і зобов'язань, доходів і витрат. Оцінки та пов'язані з ними допущення засновані 
на минулому досвіді та інших факторах, які при існуючих обставинах є обгрунтованими, результати 
яких формують основу професійних суджень про балансову вартість активів і зобов'язань, які 
недоступні з інших джерел.  
      Статті, представлені в фінансовій звітності, оцінені з використанням валюти основного 
економічного середовища, в якому працює Компанія (функціональної валюти). і представлені у 
національній валюті України, гривні, яка є функціональною валютою і валютою представлення для 
Компанії.  
      Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України 
(НБУ), встановленим на дату операції. Курсові різниці, що виникають у результаті проведення 
операції в іноземній валюті, включаються до звіту про фінансові результати на підставі обмінного 
курсу, діючого на дату здійснення операції.  
       
      Форма 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»  
      Нематеріальні активи.  
      Рядки 1000 –1002.  
      В бухгалтерському обліку у складі нематеріальних активів відображено програмне забезпечення 
(авторські та суміжні з ними права). Станом на 31.03.2013 р. сума р.1000 становить 4 657 тис.грн., що 
на 1 072 тис. грн.. менше, чим на 31.12.2012р. Зменшення відбулося за рахунок нарахування 
амортизації та вибуття.  
       
      Незавершені капітальні інвестиції  
      Рядок 1005.  
      В обліку відображена вартість незавершених капітальних інвестицій, здійснених підприємством, у 
будівництво, створення, виготовлення, дообладнання, реконструкцію, модернізацію, придбання та 
доставку основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів (включаючи 
необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, та устаткування в запасі), у придбання 
й виготовлення устаткування, що потребує в подальшому монтажу, а також аванси, перераховані 
підрядним організаціям для виконання робіт. Станом на 31.03.2013 г. сума р.1005 становить 2 571 
133 тис.грн., що на 307 тис. грн.. менше, чим на 31.12.2012р. Зменшення відбулося за рахунок 
введення об’єктів в експлуатацію та погашення авансів.  
       
      Основні засоби.  
      Рядки 1010-1012.  
      Збільшення суми первісної вартості основних засобів відбулося за рахунок введення в 
експлуатацію придбаних та збудованих у процесі будівництва основних засобів. Нарахування зносу 
для основних засобів в бухгалтерському обліку здійснюється прямолінійним методом, а для МНА у 
розмірі 100% у першому місяці експлуатації. Залишкова вартість основних виробничих засобів 
станом на 31.03.2013р. зменшилися у порівнянні з наявністю на 01.01.2013р. за рахунок зносу.  
       
      Відстрочених податкових активів станом на 31.03.2013 року немає.  
       
       
      Довгострокова дебіторська заборгованість  
      Рядок 1040  
      Дебіторська заборгованість спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а надалі 
оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.  
      Станом на 31.03.2013 року сума амортизованої довгострокової дебіторської заборгованості 
складає 992 411 тис.грн.  
       
       



      Запаси.  
      Товарно-матеріальні запаси показані за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, 
залежно від того, яка з них нижча. Вартість матеріалів прямого призначення та запчастин 
визначається за методом ідентифікованої вартості. Вартість незавершеного виробництва і готової 
продукції визначається за середньозваженим методом. Вартість готової продукції та незавершеного 
виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і 
відповідні виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, 
але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову 
ціну реалізації в ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням витрат на завершення роботи 
над активом та витрат на збут.  
      В розрізі балансових рахунків, залишки запасів складають:  
       
      Найменування//31 грудня 2012 р.//31 березня 2013 р.  
      Сировина і матеріали//86 847//65 574  
      Паливо//44 047//40 598  
      Тара і тарні матеріали//321//284  
      Будівельні матеріали//153//147  
      Матеріали, передані для виконання робіт підрядним організаціям//6 254//6 268  
      Запасні частини//127 022//120 660  
      Інші //19 332//20 561  
      Незавершене виробництво//59 710//52 534  
      Готова продукція//266 659//186 494  
      Товари//32 333//3 911  
      Разом//642 678//497 031  
       
      Рядок 1101.  
      За даними обліку відображена вартість оборотних активів, облік яких ведуть на рахунках 20 
«Виробничі запаси» та 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», включаючи 
транспортно¬заготівельні витрати. Станом на 31.03.2013 р. залишки виробничих запасів складають 
254 092 тис.грн.  
       
      Дебіторська заборгованість  
      Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  
      Рядок 1125  
      Дебіторська заборгованість за реалізовані товари, продукцію, роботи й послуги наводиться, як 
чиста реалізаційна вартість, яка станом на 31.03.2013 року складає 6 904 391 тис.грн., що на 1 010 
955 тис.грн. більше ніж станом на 31.12.2012 року.  
       
      Інша поточна заборгованість.  
      Рядок 1155.  
      Станом на 31.03.2013 року сума іншої поточної дебіторської заборгованості складає 566 550 
тис.грн., що на 5 312 тис. грн.. менше, чим на 31.12.2012року.  
       
       
      Грошові кошти та їх еквіваленти.  
      Рядок 1165  
      За даними синтетичного та аналітичного обліку грошові кошти представлені грошовими коштами 
в національній та іноземній валюті в касі підприємства та на розрахункових рахунках на суму74510 
тис.грн., у тому числі:  
      - в національній валюті –19 957 тис.грн.;  
      - в іноземній валюті – 54 553тис.грн.  
       
      Структура грошових коштів наведена нижче:  
      Найменування//31 грудня 2012 р.//31 грудня 2011 р.  
      Каса //12//5  
      Поточний рахунок у банку //104 901//74 505  
      Разом //104 913//74 505  
       
      Усі залишки на банківських рахунках не прострочені та не знецінені.  
       
      Витрати майбутніх платежів  
      Рядок 1170  



      В рядку відображена сума передплачених витрат майбутніх платежів: виплати страхових премій 
страховим компаніям, витрати на передплату періодичних видань, та інші. Станом на 31.03.2013 року 
сума складає 127 тис.грн.  
       
      Власний капітал  
       
      Станом на 31 грудня 2012 року та 31 березня 2013 року загальна кількість дозволених до випуску 
акцій, випущених акцій і тих, що обертаються, становить 2 304 075 тисяч акцій номінальною вартістю 
0,25 гривні за акцію. Всі випущені прості акції повністю оплачені. Кожна проста акція має один голос 
при голосуванні . Балансова вартість статутного капіталу станом на 31 березня 2013 року складає 
576 019 тис.грн.  
      Балансова вартість додаткового акціонерного капіталу включає коригування згідно з МСБО 29 
"Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» в сумі 256 000 000 гривень у зв'язку з внесками в 
акціонерний капітал, здійсненими до періоду гіперінфляції в Україні  
       
      Статутний капітал станом на 31.03.2013 р. складає 576 019 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. – 
576 019 тис. грн. , відхилення 0 тис. грн.).;  
      Додатковий капітал: станом на 31.03.2013 р. складає 256 000 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. 
256 000 тис. грн., станом., відхилення 0 тис. грн.);  
      Капітал у дооцінках станом на 31.03.2013 р. складає 5 620 681 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. 5 
856 157 тис. грн., станом., відхилення -235 476 тис. грн.);  
      Резервний капітал станом на 31.03.2013 р. складає 144 005 тис. грн (станом на 31.12.2012 р. – 
144 005 тис. грн., станом., відхилення 0 тис. грн.);  
      Нерозподілений прибуток станом 31.03.201, р. складає 6 180 108 тис. грн. (станом на 31.12.2012 
р. – 4 956 938 тис. грн., збільшення на 1 223 170 тис. грн.);  
      Всього власний капітал: станом на 31.03.2013 р. складає 12 776 813 тис. грн. (станом на 
31.12.2012 р. 11 789 119тис. грн., збільшення до показників на початок звітного року складає 987 694 
тис. грн. за рахунок збільшення прибутку та зменшення капіталу у дооцінках).  
      Діюча редакція Статуту Товариства затверджена Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПІВНГЗК» 
(Протокол №1 від 19.04.2012 р.).  
       
      Довгострокові зобов’язання  
      Рядок 1500  
      Відстрочені податкові зобов’язання станом на 31.03.2013 року складають 323 587 тис.грн.  
      Рядок 1505  
      Зобов'язання з пенсійного забезпечення станом на 31.03.2013 року складають 323 837тис.грн.  
      Рядок 1595  
      Інші довгострокові фінансові зобов’язання станом на 31.03.2013 р. складають 2 299 346 тис.грн.  
       
      Поточні зобов’язання  
      Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість, та 
забезпечення  
       
      Найменування/31 грудня 2012р./31 березня 2013 р.  
      Короткострокові кредити банків//-//-  
      Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями//8 965,0//9 038,0  
      Векселі видані//-//-  
      Кредиторська заборгованість по основній  
      діяльності за товари, роботи, послуги//1 532 020,0//1 336 342,0  
      Кредиторська заборгованість за основні засоби//397 549,0//212 762,0  
      Розрахунки з бюджетом//250 737//250 276  
      Розрахунки зі страхування//7 812//8 601  
      Розрахунки з оплати праці//15 036//16 555  
      Передоплати, отримані від замовників//411 //290  
      Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками //4910093//4905177  
      Зобов'язання виплат відпусток//26 964//31 692  
      Зобов'язання виплат винагороди працівникам//4 190//5 716  
      Доходи майбутніх періодів//3//3  
      Інша кредиторська заборгованість//193 443//265 178  
      Всього //7 347 223//7 041 630  
       
       



      Форма 2 «Звіт про фінансові результати»  
      За даними бухгалтерського обліку доходи від продажу готової продукції, товарів, робіт, послуг 
визначаються в момент відвантаження продукції, послуг споживачам.  
       
      Отриманий дохід кваліфікується:  
      Чистий дохід (виручка) від реалізації готової продукції - рядок 2000 складає 3229171 тис.грн.  
      Інші операційні доходи (рядок 2120) складають 211101 тис.грн.  
      Фінансові доходи (рядок 2220) склали 32761 тис.грн.  
      Інші доходи (рядок 2240) складають 385 тис.грн.  
       
      Структура витратної частини звіту про фінансові результати:  
      Рядок 2050 Собівартість реалізованої продукції 1661392 тис.грн.  
      Рядок 2130 Адміністративні витрати 15692 тис.грн.  
      Рядок 2150 Витрати на збут 285091 тис.грн.  
      Рядок 2180 Інші операційні витрати 205963 тис.грн.  
      Рядок 2250 Фінансові витрати 78494 тис.грн.  
      Рядок 2270 Інші витрати 3378 тис.грн.  
       
      Чистий прибуток за 1 квартал 2013 року становить 987 млн. 694 тис.грн.  


