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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	00191916
4. Місцезнаходження
	20254, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Ватутiне, вул. Iндустрiальна,11
5. Міжміський код, телефон та факс
	0474062434, 0474027992
6. Електронна поштова адреса 
	00191916@afr.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)
2. Річна інформація опублікована у
 "Бюлетень. Цiннi папери України"



(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
http://vkv.emitents.net.ua
в мережі Інтернет


(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:

   1) інформація про випуски акцій емітента
X
   2) інформація про облігації емітента

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   4) інформація про похідні цінні папери

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
   3) інформація про зобов'язання емітента
X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась): 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря

5. Iнформацiя про рейтингове агентство

10. Iнформацiя про дивiденди

12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери

5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв

18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй

19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:

1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям

2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду

3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття

4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року

20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття

21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв

22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв

23. Основнi вiдомостi про ФОН

24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН

25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН

26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН

27. Правила ФОН

28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)

30. Рiчна фiнансова звiтнiсть

32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	АОО №560666
3. Дата проведення державної реєстрації
	20.07.1995
4. Територія (область)
	Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	5910535,75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	318
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	23.20 - Виробництво вогнетривких виробiв
	08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну
	43.93 - Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.
10. Органи управління підприємства
	Наглядова Рада, Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку
	351005
3) Поточний рахунок
	26000187027400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку
	351005
6) Поточний рахунок
	26000187027400

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Спецiальний дозвiл на користування надрами
4541
13.12.2007
Державна служба геологiї та надр України
14.12.2027
Опис
Пiдприємство  в 2007 роцi, отримало спецiальний дозвiл на видобування вторинних каолiнiв Пiвденної дiлянки Мурзинського родовища в якостi сировини для виробництва вогнетривких матерiалiв i цементу та суглинкiв придатних для виробництва цегли. Термiн дiїї дозволу 20 рокiв. Щодо прогнозiв по продовженню дiї дозволу - це питання буде розглядатися при закiнченнi термiну дiї дозволу.
Спецiальний дозвiл на користування надрами
557
25.06.1996
Мiнiстерство охорони навколишнього середовища України
25.06.2016
Опис
Пiдприємство  в 1996 роцi, отримало спецiальний дозвiл на видобування вторинних каолiнiв Пiвнiчної дiлянки Мурзинського родовища в якостi сировини для виробництва вогнетривких матерiалiв i цементу. Термiн дiїї дозволу 20 рокiв. В даний час матерiали на продовження строку дiї дозволу знаходяться в Державнiй службi геологiї та надр України.
Лiцензiя (на видобування корисних копалин)
АВ № 528319
25.06.2010
Державна геологiчна служба
25.06.2016
Опис
Термiн дiї лiцензiї закiнчився. Продовження термiну дiї не вiдбувалося, оскiльки згiдно внесених змiн до "Закону України про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" даний вид господарської дiяльностi був виключений з перелiку.
Лiцензiя (надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом)
АВ № 543518
16.06.2010
Головна ДI на автомобiльному транспортi Мiнiстерства Транспорту та Зв"язку України

Опис
Термiн дiї лiцензiї необмежений. 
Дозвiл на використання обєктiв i примiщень, призначених  для провадження дiяльностi, повязаної з обiгом прекурсорiв (списку 2 таблицi IV)) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв"
№ 35/10
10.03.2015
Управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Черкаськiй областi
24.03.2020
Опис
Термiн дiї дозволу до 24.03.2020 р. 
Дозвiл на викиди в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами
7110200000-1
25.06.2013
Департамент екологiї Черкаської областної держадмiнiстрацiї
24.07.2018
Опис
Термiн дiї дозволу до  24.07.2018 р. Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на спецiальне водокористування
Укр52-А/Чрк
30.12.2013
Департамент екологiї Черкаської областної держадмiнiстрацiї
02.01.2019
Опис
Термiн дiї дозволу до 02.01.2019р.
Дозвiл на викиди в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами для Мурзинського каолiнового кар'єру
7121284402-1
30.10.2014
Департамент екологiї Черкаської областної держадмiнiстрацiї
14.11.2024
Опис
Термiн дiї дозволу до  14.11.2024 р. Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищенної небезпеки
144.13.30
12.02.2013
Державна служба гiрничного нагляду
12.02.2018
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде продовжено.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищенної небезпеки на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищенної небезпеки
342.13.71
25.11.2013
Територiальна управлiння Держгiрпромнагляду України у Черкаськiй обл.
24.11.2018
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на технiчне обслуговування устаткування пiдвищенної небезпеки на експлуатацiю машин, механiзмiв,  устатковання  пiдвищенної небезпеки
117.13.71
18.05.2013
Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України у Черкаськiй областi
18.05.2018
Опис
Пiсля закiнчення сторку дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на технiчне обслуговування устатковання пiдвищенної небезпеки на  експлуацiю машин, механiзмiв, устаткування  пiдвищенної небезпеки
111.13.71
08.05.2013
Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України у Черкаськiй областi
08.05.2018
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на виконання робоiт пiдвищенної небезпеки на  експлуацiю машин, механiзмiв, устатковання  пiдвищенної небезпеки
069.13.71
27.03.2013
Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України у Черкаськiй областi
27.03.2018
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на виконання робоiт пiдвищенної небезпеки на  експлуацiю машин, механiзмiв, устаткування  пiдвищенної небезпеки
061.13.71
14.03.2013
Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України у Черкаськiй областi
14.03.2018
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищенної небезпеки
110.11.71-14.22.0
17.05.2011
Управлiння Держгiрпромнагляду України по Черкаськiй областi
17.05.2016
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищенної небезпеки: виконання робiт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, замкнутому просторi (ємностях, топках)
017.16.71
16.02.2016
Управлiння Держпрацi в Черкаськiй облатi
15.02.2021
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищенної небезпеки: виконання технiчного обслуговування вантажопiдiймальних кранiв i машин
123.15.71
09.06.2015
Територiальне управлiння Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки у Черкаськiй областi
08.06.2020
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищенної небезпеки: експлуатацiя вантажопiдiймальних кранiв i машин
159.15.71
10.07.2015
Територiальне управлiння Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки у Черкаськiй областi
09.07.2020
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищенної небезпеки: налагодження, ремонт елементiв (приладiв та пристроїв безпеки), устаткування пiдаищенної небезпеки пiдiймальних споруд:стрiловi самохiднi крани
240.10.71-14.22.0
06.12.2011
Управлiння Держгiрпромнагляду України по Черкаськiй областi
17.05.2016
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на виконання ремонту  та технiчне обслуговування устаткування пiдвищеної небезпеки:конвеєрних стрiчок для нерудної промисловостi, устаткування для дроблення корисних копалин.
129.14.71
17.04.2014
Управлiння Держпромнагляду України в Черкаськiй обл.
16.04.2019
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл експлуатувати машини, механiзм, устаткування пiдвищеної небезпеки:конвеєрнi стрiчки для нерудної промисловостi, устаткування для дроблення корисних копалин
130.14.71
17.04.2014
Управлiння Держпромнагляду України в Черкаськiй обл.
16.04.2019
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на зняття та перенесення грунтового покуриву (родючого шару грунту) земельної дiлянки
0001
19.01.2015
Державна iнспекцiя сiльського господарства України в Черкаськiй областi
31.12.2022
Опис
Термiн дiї дозволу до 31.12.2022 р.
Дозвiл на зняття та перенесення грунтового покуриву (родючого шару грунту) земельної дiлянки
0001
14.03.2016
Державна iнспекцiя сiльського господарства України в Черкаськiй областi
13.12.2027
Опис
Термiн дiї дозволу до 31.12.2027 р.
Дозвiл на зняття та перенесення грунтового покуриву (родючого шару грунту) земельної дiлянки
0001
01.04.2013
Державна iнспекцiя сiльського господарства України в Черкаськiй областi
01.04.2023
Опис
Термiн дiї дозволу до 01.04.2023 р.
Дозвiл на працевлаштування
608
20.02.2014
Державний центр зайнятостi Мiнiсткерства працi та соцiальної полiтики України
20.02.2017
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України
00032945
01133, Україна, р-н р-н, м.Київ, пр-т Кутузова, 18/9
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)



Усього
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лiтвiн Денис Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	ВА 041979 10.01.1996 Жовтневим РВ Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй областi
4) Рік народження
	1973
5) Освіта
	Вища. Приазовський Державний технiчний унiверситет, Київський унiверситет iм.Шевченка
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПАТ "ВКВ" - Голова правлiння, ЗАТ "Пiллар" - Голова правлiння, директор ЗАТ <Пiллар>.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	Обрано на пiдставi рiшення  Наглядової Ради  Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол №99) вiд 25.03.2015 р. Виконує обов'язки  та має повноваження,згiдно Положення про Правлiння ПАТ "ВКВ" та посадової iнструкцiї. Посадова особа не дала згоду на розголошення розмiру винагороди, згiдно ст.23 та ст. 30 ЗУ "Про Iнформацiю". Посадову особу обрано у зв'язку з необхiднiстю формування складу Правлiння. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Голова правлiння - ЗАТ "Пiллар", Голова правлiння ПАТ <ВКВ>.

1) Посада
	Заступник Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кремень Глiб Максимович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СН 557897 14.08.1997 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
	1971
5) Освіта
	Вища. Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi спецiальнiсть - економiка пiдприємств
6) Стаж роботи (років)
	18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Заступник Голови Правлiння ПАТ "ВКВ"- директор департаменту фiнансiв ПАТ "ВКВ", АТ <У.П.Е.К.> - директор з економiки.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	На пiдставi рiшення Наглядової Ради  Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол №99) вiд.25 .03.2015 р.призначено  заступником голови Правлiння Кремень Глiба Максимовича  до Правлiння ПАТ <Ватутiнський комбiнат вогнетривiв>. Посадову особу призначено у зв'язку з необхiднiстю формуванням складу Правлiння Товариства.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує обов'язки та має повноваження згiдно Положення про Правлiння ПАТ "ВКВ" та посадової iнструкцiї. Посадова особа не дала згоду на розголошення розмiру винагороди, згiдно ст.23 та ст. 30 ЗУ "Про Iнформацiю".
Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Заступник Голови Правлiння ПАТ "ВКВ"-Директор департаменту фiнансiв, економiст з фiнансової роботи ПАТ <ВКВ>, директор з економiки, фiнансовий директор, заступник фiнансового директора, заступник фiнансового менеджера, головний бухгалтер, аудитор, директор ,бухгалтер, економiст.


1) Посада
	Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Дем'янчук Iгор Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СО 119945 10.06.1999 Жовтневим РУ ГУ МВС УКраїни в м.Києвi
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	Повна вища. Київський полiтехнiчний iнститут. Хiмiчна технологiя тугоплавких неметалевих i силiкатних матерiалiв
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Директор департаменту з виробництва та ремонтних робiт, директор з виробництва ПАТ "IнтерТайл", головний iнженер Фiлiї ПАТ "СБК", начальник виробництва Фiлiї ПрАТ "СБК".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	Посадову особу обрано у зв'язку з необхiднiстю формування складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує обов'язки та має повноваження згiдно Положення про Правлiння ПАТ "ВКВ" та посадової iнструкцiї. Посадова особа не дала згоду на розголошення розмiру винагороди, згiдно ст.23 та ст. 30 ЗУ "Про Iнформацiю". Загальний стаж роботи - 16 рокiв. На пiдставi рiшення Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол №99) вiд 25.03.2015р.: обрати до сладу Правлiння Дем'янчук Iгор Iванович. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння ПАТ "ВКВ"- Директор департаменту з виробництва та ремонтних робiт, директор з виробництва ПАТ "IнтерТайл".


1) Посада
	Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Бобков Олексiй Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	АК 580535 25.06.1999 Нiкопольський МВ УМВС в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	Освiта вища: Днiпропетровська Державна металургiйна академiя, Державний iнститут пiслядипломної освiти керiвникiв i спецiалiстiв металургiйного комплексу
6) Стаж роботи (років)
	19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Член Правлiння ПАТ "ВКВ", ПАТ "ВКВ" - директор департаменту маркетингу та збуту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує обов'язки та має повноваження згiдно Положення про Правлiння ПАТ "ВКВ" та посадової iнструкцiї. Посадова особа не дала згоду на розголошення розмiру винагороди, згiдно ст.23 та ст. 30 ЗУ "Про Iнформацiю". Загальний стаж роботи -  19 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол №99) вiд 25.03.2015 р.: обрати до складу Правлiння - Бобкова Олексiя Сергiйовича. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор департаменту маркетингу та збуту, ПАТ <ВКВ>.



1) Посада
	Голова Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Делакруа Гiйома Хуберта
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	08DA 99523 25.11.2008 префектурою Парижу
4) Рік народження
	1975
5) Освіта
	Вища. Закiнчив ESC Paris INSEAD, фах  управлiння бiзнесом
6) Стаж роботи (років)
	5
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Вiддiл стратегiї i розвитку  компанiї IMERYS 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВКВ" вiд 25.03.2015року (протокол №23) обрано до складу Наглядової ради. На пiдставi рiшення Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол №99) вiд 25.03.2015р.: обрано Головою Наглядової Ради Делакруа Гiйома Хуберта. Посадову особу обрано у зв'язку з необхiднiстю формуванням керiвного складу Наглядової Ради. Виконує обов'язки та має повноваження згiдно Положенню про Наглядову раду. Згiдно цивiльно-правової угоди посадова особа виконує функцiї члена Наглядової Ради на безоплатнiй основi.  Непогашеної судимостi за корисливi  та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 5 роки.
Обiймає посаду генерального директора пiдроздiлу вогнетривких матерiалiв Європи вогнетривiв компанiї IMERYS. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - вiддiл стратегiї i розвитку Imerys.

Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "ВКВ" вiд 24.12.2015 року (протокол засiдання Наглядової Ради ПАТ "ВКВ" № 106 вiд 24.12.2015 р.) припиняються повноваження Голови Наглядової Ради Делакруа Гiйома Хуберта з 01.01.2016 року. Пiдстава для припинення повноважень: заява Делакруа Гiйома Хуберта. Особа перебувала на посадi з 25.03.2015 року (9 мiсяцiв 6 днiв). 

1) Посада
	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мутерд Нiколя Крiстiан Марi
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	11CX 79992 29.10.2011 префектура Париж
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	Вища освiта. Закiнчив  Essec, фiнансовий облiк.
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	директором по персоналу в компанiї IMERYS 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	На пiдставi рiшення чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол №23) вiд 25.03.2015р.обрано члена Наглядової ради Мутерда Нiколя . Обрання виконано на пiдставi необхiдностi формування складу Наглядової ради.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Попереднi посади: член Наглядової Ради ПАТ <Ватутiнський комбiнат вогнетривiв>,  директор по персоналу AGS Францiя . Загальний стаж роботи - 16 роки. Згiдно цивiльно-правової угоди посадова особа виконує функцiї члена Наглядової Ради на безоплатнiй основi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор по персоналу AGS Францiя . 

Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "ВКВ" вiд 24.12.2015 року (протокол засiдання Наглядової Ради ПАТ "ВКВ" № 106 вiд 24.12.2015 р.) припиняються повноваження Члена Наглядової Ради Мутерда Нiколя з 01.01.2016 року. Пiдстава для припинення повноважень: заява Мутерда Нiколя. Особа перебувала на посадi з 25.03.2015 року (9 мiсяцiв 6 днiв). 

1) Посада
	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Вiжняк Давiд Поль
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	10AI 17948 25.02.2010 префектурою Жиронд
4) Рік народження
	1975
5) Освіта
	Вища освiта. Закiнчив ESC, фiнансист
6) Стаж роботи (років)
	11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Член Наглядової Ради ПАТ <Ватутiнський комбiнат вогнетривiв>, працював в управлiннi проектами та консолiдацiї IMERYS /CRAF 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	На пiдставi рiшення чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол №23) вiд 25.03.2015р. Обрано члена Наглядової ради Вiжняк Пола Давiда.  Обрання виконано на пiдставi необхiдностi формування складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Обiймає посаду фiнансового контролера пiдроздiлу Шамоти Європи в компанiї IMERYS Виконує обов'язки та має повноваження згiдно Положення про Наглядову Раду. Згiдно цивiльно-правової угоди посадова особа виконує функцiї члена Наглядової Ради на безоплатнiй основi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - в управлiннi проектами та консолiдацiї Imerys .

Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "ВКВ" вiд 24.12.2015 року (протокол засiдання Наглядової Ради ПАТ "ВКВ" № 106 вiд 24.12.2015 р.) обрано Головою Наглядової Ради Вiжняк Пола Давiда з 01.01.2016 року. 
В Наглядовiй радi товариства ПАТ "ВКВ" обранiй 25.03.2015 року залишається 5 осiб. Голова Наглядової ради обирається серед дiючих членiв Наглядової ради товариства, на невизначений термiн, до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 
Двi посади членiв Наглядової Ради залишаються вакантними до наступних загальних зборiв акцiонерiв.

1) Посада
	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Сiрiн Уiдi
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	12CA 75293 14.08.1997 мунiципалiтетом Парижу
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	Вища освiта. Paris and Tunis Bar exam, фах юрисконсульт
6) Стаж роботи (років)
	4
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВКВ", юрист  в мiжнародному та М&А  правi в Парижi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	На пiдставi рiшення чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол №23) вiд 25.03.2015р.: обрано до складуНаглядової Ради. Посадову особу обрано у зв'язку з необхiднiстю формуванням складу Наглядової ради. Обiймає посаду юриста пiдроздiлу вогнетривiв компанiї IMERYSВиконує обов'язки та має повноваження згiдно Положенню про Наглядову раду. Згiдно цивiльно-правової угоди посадова особа виконує функцiї члена Наглядової Ради на безоплатнiй основi.  Непогашеної судимостi за корисливi  та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 4 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової Ради, член Ревiзiйної Комiсiї, радник з правових питань Imerys, адвокат мiжнародної компанiї M&A law firms в Парижi.

1) Посада
	Член Наглядоаої Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Стефанi Нiколь Тассо
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	14CV 55495 25.08.2014 мунiципалiтет Парижа
4) Рік народження
	1972
5) Освіта
	Вища освiта. Закiнчив ESC, Бордо,
6) Стаж роботи (років)
	4
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Працювала провайдером логiстики компанiї IMERYS
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	Обiймає посаду менеджера каналу поставок Європи компанiї IMERYS.Виконує обов'язки та має повноваження згiдно Положенню про Наглядову раду.
Згiдно цивiльно-правової угоди посадова особа виконує функцiї члена Наглядової Ради на безоплатнiй основi.  Непогашеної судимостi за корисливi  та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 4 роки.
На пiдставi рiшення чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв" (протокол №23) вiд 25.03.2015р.: обрано до складу Наглядової Ради.: Стефанi Нiколь Тассо. Посадову особу обрано у зв'язку з необхiднiстю формуванням складу Наглядової Ради. Загальний стаж роботи - 4 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - менеджер каналу поставок Європи компанiї Imerys, провайдером логiстики Imerys.

 


1) Посада
	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пiшон Олiв'є Луї Iв
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	11CR 88475 22.09.2011 префектурою Фiнiстер.
4) Рік народження
	1963
5) Освіта
	Вища освiта. ESCOM, ICG, фах iнженер
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Компанiя IMERYS  розвиток бiзнесу, менеджер виробництва. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	Обiймає посаду директора по виробництву в Європi компанiї IMERYS.Посадову особу обрано у зв'язку з необхiднiстю формуванням складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Виконує обов'язки та має повноваження згiдно Положенню про Наглядову раду. Згiдно цивiльно-правової угоди посадова особа виконує функцiї члена Наглядової Ради на безоплатнiй основi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директора по виробництву в Європi компанiї Imerys , менеджер по розвитку бiзнесу i виробництву компанiї Imery.

1) Посада
	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лоуренс Ламi
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	14АI 83544 31.03.2014 префектура полiцiї
4) Рік народження
	1984
5) Освіта
	Вища освiта. Льовен.
6) Стаж роботи (років)
	7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	менеджер  з продажiв в Європi - Африцi-Пiвденної Америцi для Дамрек. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	Обiймає посаду Менеджер з маркетингу та розвитку продукцiї компанiї Imerys. Виконує обов'язки та має повноваження згiдно Положенню про Наглядову раду.
Згiдно цивiльно-правової угоди посадова особа виконує функцiї члена Наглядової Ради на безоплатнiй основi.  Непогашеної судимостi за корисливi  та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 7 рокiв. На пiдставi рiшення чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв" (протокол №23) вiд 25.03.2015р.: обрано до складу Наглядової Ради.: Лоуренс Ламi. Посадову особу обрано у зв'язку з необхiднiстю формуванням складу Наглядової Ради. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової Ради,  Менеджер з маркетингу та розвитку продукцiї компанiї Imerys, маркетинг-аналiтиком, компанiї Imerys.


1) Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Алан Парте
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	13DD 62025 11.12.2013 префектурою полiцiї Парижу
4) Рік народження
	1982
5) Освіта
	Закiнчив гiрничий iнститут Париж Сорбона INSEA,  iнженер, бiзнес менеджер.
6) Стаж роботи (років)
	3
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	займав посаду консультант Mckinsey&Company
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	На пiдставi рiшення чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол №23) вiд 25.03.2015р.обрано члена  Ревiзiйної Комiсiї Алан Парт.На пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї протокол №2 вiд 25.03.2015 року Алан Парте обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Обрання виконано на пiдставi необхiдностi формування складу Ревiзiйної комiсiї. Виконує обов'язки та має повноваження згiдно Положенню про Ревiзiйну комiсiю ду. Посадова особа не дала згоду на розголошення розмiру винагороди, згiдно ст.23 та ст. 30 ЗУ "Про Iнформацiю". Непогашеної судимостi за корисливi  та посадовi злочини не має. Обiймає посаду Менеджер по стратегiї та розвитку компанiї IMERYS. Загальний стаж роботи - 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Менеджер з питань Стратегiї та Розвитку компанiї, консультант в МакКiнзi i Компанiї.


1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пюстонен Наталiя Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	Освiта вища Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет, квалiфiкацiя - магiстр з державних фiнансiв
6) Стаж роботи (років)
	21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Економiст ПАТ "ВКВ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	Посадова особа не дала згоду на розголошення розмiру винагороди, згiдно ст.23 та ст. 30 ЗУ "Про Iнформацiю". Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Обрання виконано на пiдставi необхiдностi формування складу Ревiзiйної комiсiї Виконує обов'язки та має повноваження згiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ВКВ" та посадової iнструкцiї. Загальний стаж роботи - 21 рiу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Обiймає посаду економiста ПАТ <ВКВ>. На пiдставi рiшення чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол №23) вiд 25.03.2015р.: обрано до складу Ревiзiйної Комiсiї - Пюстонен Наталiю Олександрiвну  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - економiст ПАТ "ВКВ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол № 23) вiд 25.03.2015 року, у зв'язку з закiнченням термiну обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства, припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Терещенко Тетяну Миколаївну. Особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 26.03.2014 року по 25.03.2015 року. 

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Василенко Тетяну Володимирiвну
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
4) Рік народження
	1979
5) Освіта
	Вища. Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, квалiфiкацiя - юрист
6) Стаж роботи (років)
	17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Начальник юридичного бюро ПАТ "ВКВ".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	25.03.2015, обрано на 1 рiк
9) Опис
	На пiдставi рiшення чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол №23) вiд 25.03.2015р. обрано члена Ревiзiйної комiсiї Василенко Тетяну Володимирiвну. Обрання виконано на пiдставi необхiдностi формування складу Ревiзiйної комiсiї .Виконує обов'язки та має повноваження згiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ВКВ" та посадової iнструкцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розголошення розмiру винагороди, згiдно ст.23 та ст. 30 ЗУ "Про Iнформацiю". Обiймає посаду Начальник юридичного бюро ПАТ "ВКВ" Загальний стаж керiвної роботи -17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Начальник юридичного бюро ПАТ "ВКВ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"(протокол № 23) вiд 25.03.2015 року, у зв'язку з закiнченням термiну обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства, припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Козубняк Юрiя Анатолiйовича. Особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 26.03.2014 року по 25.03.2015 року. 

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Майборода Лариса Iванiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
4) Рік народження
	1958
5) Освіта
	Повна вища. Київський полiтехнiчний iнститут.
6) Стаж роботи (років)
	40
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Фiнансовий директор ТОВ "ТД Елiт-трейд", економiст з фiнансової роботи  ТОВ "Юрiя-фортуна", головний бухгалтер ПП "Полакс".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	31.08.2009, обрано невизначений
9) Опис
	Виконує обов'язки та має повноваження, згiдно посадової iнструкцiї. Пiдставою на призначення  є згода сторiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розголошення розмiру винагороди та паспортних даних, згiдно ст.23 та ст. 30 ЗУ "Про Iнформацiю".  Посадова особа призначена на невизначений термiн. Обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "ВКВ". Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер ПАТ "ВКВ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Голова Правлiння
Лiтвiн Денис Васильович
ВА 041979 10.01.1996 Жовтневим РВ Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй областi
0
0
0
0
0
0
Заступник Голови Правлiння
Кремень Глiб Максимович
СН 557897 14.08.1997 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
0
0
0
0
0
Член Правлiння
Дем'янчук Iгор Iванович
СО 119945 10.06.1999 Жовтневим РУ ГУ МВС УКраїни в м.Києвi
0
0
0
0
0
0
Член Правлiння
Бобков Олексiй Сергiйович
АК 580535 25.06.1999 Нiкопольський МВ УМВС в Днiпропетровськiй областi
0
0
0
0
0
0
Голова Наглядової Ради
Делакруа Гiйома Хуберта
08DA 99523 25.11.2008 префектурою Парижу
1
0,0000042
1
0
0
0
Член Наглядової Ради
Мутерд Нiколя Крiстiан Марi
11CX 79992 29.10.2011 префектура Париж
1
0,0000042
1
0
0
0
Член Наглядової Ради
Вiжняк Давiд Поль
10AI 17948 25.02.2010 префектурою Жиронд
1
0,0000042
1
0
0
0
Член Наглядової Ради
Сiрiн Уiдi
12CA 75293 14.08.1997 мунiципалiтетом Парижу
0
0
0
0
0
0
Член Наглядоаої Ради
Стефанi Нiколь Тассо
14CV 55495 25.08.2014 мунiципалiтет Парижа
0
0
0
0
0
0
Член Наглядової Ради
Пiшон Олiв'є Луї Iв
11CR 88475 22.09.2011 префектурою Фiнiстер.
0
0
0
0
0
0
Член Наглядової Ради
Лоуренс Ламi
14АI 83544 31.03.2014 префектура полiцiї
0
0
0
0
0
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Алан Парте
13DD 62025 11.12.2013 префектурою полiцiї Парижу
0
0
0
0
0
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Пюстонен Наталiя Олександрiвна
   
2 000
0,00846
2 000
0
0
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Козубняк Юрiй Анатолiйович
   
0
0
0
0
0
0
Головний бухгалтер
Майборода Лариса Iванiвна
   
0
0
0
0
0
0
Усього
2 003
0,0084726
2 003
0
0
0

 VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC
320091119
17270, Францiя, Мангюйон р-н, Клерак, -
21 124 618
89,3515
21 124 618
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника








Усього
21 124 618
89,3515
21 124 618
0
0
0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
25.03.2015
Кворум зборів
99,82
Опис
Згiдно перелiку акцiонерiв,якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв станом на 19.03.2015 року, загальна кiлькiсть акцiонерiв ПАТ "ВКВ" складає 4 949 (чотири тисячi дев'ятсот сорок дев'ять)осiб, загальна кiлькiсть акцiонерiв, якi мають право на голосування на Загальних Зборах акцiонерiв складає  16 осiб, якi в сукупностi володiють 18 708 955 (вiсiмнадцять мiльйонiв сiмсот вiсiм тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять) акцiй.
Вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв ПАТ "ВКВ" станом на 19 березня 2015 року не голосуючими є акцiї в кiлькостi: 4  933 188 шт., що складає 20,86 % вiд загальної кiлькостi акцiй. Кiлькiсть акцiонерiв, якi є власниками не голосуючих акцiй складає 4 933 особи.
Враховуючи вищезазначене, при пiдрахунку голосiв такi акцiї мають бути виключенi з голосуючих та не можуть враховуватись при визначеннi кворуму i при голосуваннi. Також, акцiонерам таких акцiй не видаються бюлетенi для голосування.
Для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв зареєструвались 10 акцiонерiв (представники акцiонерiв), якi володiють  18 682 242 акцiями, з них мають право на голосування на загальних зборах 18 675 619, що становить 99,82 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
До порядку денного чергових загальних зборiв включенi наступнi питання: 
1. Обрання лiчильної комiсiї.
1. Обрати до складу лiчильної комiсiї наступних членiв:  Мельник О.В, Ходикiн Я.С., Швець ЛЛ., Мандзюк А.Ф.
Рiшення прийнято.
2. Обрання голови зборiв.
2. Обрати головою чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВКВ" Чумака Ю.Я.
Рiшення прийнято.
3. Обрання секретаря зборiв.
3. Обрати секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВКВ" Пюстонен Н.О.
Рiшення прийнято.
4. Затвердження регламенту проведення зборiв.
4. Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВКВ": 
- доповiдi з порядку денного - до 10 хв.; - отримання письмових запитань та/або пропозицiй вiд учасникiв зборiв - до 5 хв.; - вiдповiдi на письмовi запитання - до 5 хв.;  - пiдрахунок лiчильною комiсiєю результатiв голосування: - по бюлетеню О - до 30 хв.; - по бюлетеням З, Н, Р - до 60 хв.
Рiшення прийнято.
5. Звiт Правлiння ПАТ "ВКВ" про пiдсумки господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
5.Звiт Правлiння ПАТ "ВКВ" "Про пiдсумки господарської дiяльностi ПАТ "ВКВ" за  2014 рiк" - затвердити. 
Рiшення прийнято.
6. Звiт Наглядової ради ПАТ "ВКВ" за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Звiт Наглядової Ради ПАТ "ВКВ" за 2014 рiк - затвердити.	
Рiшення прийнято.
7. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВКВ" за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
7. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВКВ" за 2014 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВКВ" по звiту i балансу ПАТ "ВКВ" за 2014 рiк - затвердити.
Рiшення прийнято.
8. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ВКВ" за 2014 рiк.
8. Рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ "ВКВ" за 2014 рiк - затвердити.
Рiшення прийнято.
9. Про вiдкликання членiв Наглядової ради ПАТ "ВКВ".
9. Вiдкликати зi складу Наглядової Ради ПАТ "ВКВ" наступних членiв:Гiйом Марi Хуберт Делакруа; Нiколя Християн Марi Мутерд; Вiжняк Пол Давiд; Сiрiн Уiдi; Стефанi Нiколь Тассо;Олiв'є Пiшон; Лоуренс Ламi.
Рiшення прийнято.
10. Про обрання членiв Наглядової ради ПАТ "ВКВ".
10. Обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ВКВ" наступних членiв: - Гiйом Марi Хуберт Делакруа; - Нiколя Християн Марi Мутерд;  - Поль Давiд Вiжняк; -	Сiрiн Уидi;  - Стефанi Нiколь Тассо;  - Лоyрен Ламi;  - Олiв'є Пiшон;
Рiшення прийнято.
11. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради ПАТ "ВКВ", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ "ВКВ".
11. Затвердити умови цивiльно - правових договорiв з членами Наглядової ради ПАТ "ВКВ", встановлення розмiру їх винагороди вiдповiдно до наданих проектiв цих договорiв. Основною умовою такого договору є його безоплатнiсть. На пiдписання договорiв(контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ "ВКВ" уповноважити Голову правлiння ПАТ "ВКВ".
Рiшення прийнято.
12. Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВКВ".
Вiдкликати зi складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВКВ":Алан Парт; Терещенко Тетяну Миколаївну; Козубняк Юрiй Анатолiйович.
Рiшення прийнято.
13. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВКВ". 
Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВКВ" наступних членiв: - Алан Парт;  - Пюстонен Наталiя Олександрiвна;  - Василенко Тетяна Володимирiвна.
Рiшення прийнято.
14. Про вчинення Товариством значного правочину.
14.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - на поставку своєї продукцiї компанiї "Iмерис Рiфракторi Мiнералз Клерак" (Imerys Refractory Minerals Clerac, що ранiше називалась компанiєю АЖС (AGS) у 2015 р. на загальну суму 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми у iншiй валютi. 14.2 Надати згоду на вчинення Товариством  значного правочину - придбання сировини у 2015 р. на загальну суму, що не перевищуватиме 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми у iншiй валютi за рiк. 14.3. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - на поставку газу Товариству у 2015 р. на загальну суму, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми у iншiй валютi за рiк. 14.4. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - купiвля альтернативного палива у 2015 р. для забезпечення потреб виробництва продукцiї на загальну суму, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми у iншiй валютi за рiк. 14.5. Надати право пiдпису на вчинення таких правочинiв вiд iменi Товариства Головi правлiння ПАТ "ВКВ".  
Рiшення прийнято.
15. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
15.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - на поставку своєї продукцiї компанiї "Iмерис Рiфракторi Мiнералз Клерак" (Imerys Refractory Minerals Clerac, що ранiше називалась компанiєю АЖС (AGS) у 2016 р. на загальну суму 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми у iншiй валютi.  15.2.  Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - на придбання сировини  у 2016 р. на загальну суму 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми у iншiй валютi. 15.3. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - на поставку газу Товариству у 2016 р. на загальну суму, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми у iншiй валютi за рiк.
15.4. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - купiвля альтернативного палива у 2016 р. для забезпечення потреб виробництва продукцiї на загальну суму, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми у iншiй валютi за рiк.15.5. Надати право пiдпису на вчинення таких правочинiв вiд iменi Товариства Головi правлiння ПАТ "ВКВ".
Рiшення прийнято.
16. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2014 рiк.
16. Не нараховувати та не сплачувати дивiденди за 2014 рiк вiдповiдно до пiдсумкiв роботи ПАТ "ВКВ" за 2014 рiк.
Рiшення прийнято.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПрАТ "СК "Провiдна"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
23510137
Місцезнаходження
20200, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, буд. 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 082430
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.07.2006
Міжміський код та телефон
(044)492-18-18
Факс
(044)492-18-18
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Перевезення небезпечних вантажiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПрАТ "СК "Провiдна"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
23510137
Місцезнаходження
20200, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, буд. 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 520927
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
16.02.2010
Міжміський код та телефон
(044)492-18-18
Факс
(044)492-18-18
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Добровiльне медичне страхування.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПрАТ "СК "Провiдна"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
23510137
Місцезнаходження
20200, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, буд. 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 520951
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
16.02.2010
Міжміський код та телефон
(044)492-18-18
Факс
(044)492-18-18
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПрАТ "СК "Провiдна"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
23510137
Місцезнаходження
20200, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, буд. 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 520918
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
16.02.2010
Міжміський код та телефон
(044)492-18-18
Факс
(044)492-18-18
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Добровiльне страхування наземного транспорту.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПрАТ "СК "Провiдна"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
23510137
Місцезнаходження
20200, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, буд. 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 520906
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
16.02.2010
Міжміський код та телефон
(044)492-18-18
Факс
(044)492-18-18
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Обов'язкове особисте страхування водiїв вiд нещасних випадкiв на транспортi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПАТ"СК "УНIВЕРСАЛЬНА"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
20113829
Місцезнаходження
01133, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, будинок 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АГ 569727
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
29.03.2007
Міжміський код та телефон
(044)482-16-94
Факс
(044)482-16-94
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин .


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПрАТ "АСК "IНГО Україна"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
16285602
Місцезнаходження
01030, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул. Воровського, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 546579, АВ 546570
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
16.07.2010
Міжміський код та телефон
(044)490-27-44
Факс
(044)490-27-48
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Добровiльне страхування майна. 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
 ПРАТ "СК "УНIПОЛIС"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
31282197
Місцезнаходження
01135, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ В.ЧОРНОВОЛА, будинок 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АГ 569731
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.03.2011
Міжміський код та телефон
(044)482-33-33
Факс
(044)482-16-94
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТДВ "Альянс Україна"
Організаційно-правова форма
Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
32253696
Місцезнаходження
04119, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 21г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ № 284467
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулюванняу сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
13.04.2006
Міжміський код та телефон
(044)499-77-01
Факс
(044)499-77-01
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страхування вiдповiдальностi за якiсть продукцiї/послуг, вiдповiдальностi роботодавця перед третiми особами 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПрАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
20782312
Місцезнаходження
04053, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул. Артема, 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 500104
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
15.12.2009
Міжміський код та телефон
(044)238-62-38
Факс
(044)581-04-55
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страхування майнових iнтересiв  та вiдшкодування шкоди, що була завдана життю, здоров'ю, майну третiх осiб.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
04071, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя с цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
13.07.2015
Міжміський код та телефон
(044) 5910404
Факс
(044) 4825207
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть
Опис
СВIДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКI НАДАЮТЬ ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ.
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть (основний);
Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї, торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271447, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 05.03.2015 року.
Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271467, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 03.03.2015 року.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
21672206
Місцезнаходження
01601, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя с цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
11.06.2012
Міжміський код та телефон
(044)2775001
Факс
(044)2775001
Вид діяльності
Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку- дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВ "Стандарт-Оцiнка"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
36543425
Місцезнаходження
18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Пушкiна 67, кв. 178
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 596/15
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.07.2015
Міжміський код та телефон
0472330581
Факс
0472330581
Вид діяльності
Оцiночна дiяльнiсть
Опис
Проведення незалежної оцiнки майна /майнових прав.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВ "АФ "Атторней Плюс"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
33536326
Місцезнаходження
18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 37, оф. 512
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 4412
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.12.2010
Міжміський код та телефон
0472320356
Факс
0472320357
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
Надає аудиторськi послуги. Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4412 вiд 28.11.2026 р. Сертифiкат аудитора серiї А № 001018 вiд 24.03.1994 р. чинний до 30.06.2018 року.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВ "Таргет Трейд"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
36592818
Місцезнаходження
04050, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Глубочицкая, 17, лiт 1А,корпус 2, кiмната 204
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ 286672
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя с цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.10.2013
Міжміський код та телефон
0442726807
Факс
0442726806
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку депозитарної дiяльностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПрАТ Страхова компанiя "Ейгон Лайф Україна"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
32310874
Місцезнаходження
04070, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Iллiнська, будинок 8, пiд'їзд 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ 198787
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.07.2013
Міжміський код та телефон
(044)590-07-70
Факс
(044) 281-09-33
Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
Опис
Добровiльне страхування життя

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27.07.1995
107/1/95
Черкаське облфiнуправлiння
-
Акція проста документарна іменна
Не визначено
0,25
24 490 000
6 122 500
100
Опис
Торгiвлi цiнними паперами на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась Заяви щодо лiстингу/делiстингу цiнних паперiв товариства на фондових бiржах не подавалися, намiрiв щодо подання таких заяв немає. Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не приймалися.
13.04.2000
20/23/1/00
Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiних паперiв та фондового ринку
UA 2301351001
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,25
24 490 000
6 122 500
100
Опис
Торгiвлi цiнними паперами на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась Заяви щодо лiстингу/делiстингу цiнних паперiв товариства на фондових бiржах не подавалися, намiрiв щодо подання таких заяв немає. Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не приймалися. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27.07.1995 за № 107/1/95, вважати таким, що втратило чиннiсть.
 

17.06.2010
68/23/1/2010
Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiних паперiв та фондового ринку
UA 4000077697
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
24 490 000
6 122 500
100
Опис
Торгiвлi цiнними паперами на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась
З 29.03.2011р. простi iменнi акцiї Товариства включенi до Бiржового списку ПФТС без включення до Бiржового реєстру.
Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не приймалися.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 13.04.2000 за № 68/23/1/2010, вважати таким, що втратило чиннiсть.

25.12.2012
236/1/2012
НКЦПФР
UA4000077697
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
23 644 343
5 911 086
100
Опис
Торгiвлi цiнними паперами на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась.
З 29.03.2011р. простi iменнi акцiї Товариства включенi до Бiржового списку ПФТС без включення до Бiржового реєстру.
Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не приймалися.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 17.06.2010 за № 68/23/1/2010, вважати таким, що втратило чиннiсть.

03.12.2013
191/1/2013
НКЦПФР
UA4000077697
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
23 642 143
5 910 535,75
100
Опис
На протязi звiтного перiоду, емiтент акцiй не випускав.Торгiвлi цiнними паперами на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась.
З 29.03.2011р. простi iменнi акцiї Товариства включенi до Бiржового списку ПФТС без включення до Бiржового реєстру.
Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не приймалися.



XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Постановами Ради Мiнiстрiв СРСР вiд 11 квiтня 1955 року i вiд 9 лютого 1956 року прийнято рiшення про будiвництво Новоселицького каолiнового кар'єру i Шамотовипалювального заводу, якi були введеннi в дiю вiдповiдно в сiчнi 1963 року i груднi 1970 року. Для збiльшення обсягiв виробництва в сiчнi 1982 року був введений в дiю Мурзинський каолiновий кар'єр, що є структурним пiдроздiлом пiдприємства.
У формi вiдкритого акцiонерного товариства "Ватутiнський  комбiнат вогнетривiв"
був заснований шляхом перетворення державного пiдприємства "Ватутiнський державний вогнетривкий комбiнат"  згiдно з наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi вiд 24.07.1995 року № 172-АТ.
14.04.2010 року на ЗЗА було прийняте рiшення про змiну назви товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство та про переведення випуску акцiй ВАТ "ВКВ" випущених у документарнiй формi iснування у бездокументарну форму iснування.
14.04.2010 року Виконавчий комiтет Ватутiнської Мiської Ради Черкаської областi замiнив свiдоцтво про державну реєстрацiю у зв"язку зi змiною найменування юридичної особи.
17.06.2010 року Черкаське ТУ ДКЦПФР зареєструвало випуск акцiй у бездокументарнiй формi iснування.


Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство розташоване в м. Ватутiне, Черкаської областi i є одним з найбiльших в Українi пiдприємств з видобутку та переробки вторинних каолiнiв для спецiалiзованих пiдприємств вогнетривкого комплексу з виробництва алюмосилiкатних вогнетривiв для металургiї, енергетики, машинобудування, будiвництва та iн. Сировинною базою комбiнату є високоякiснi вториннi каолiни, якi розробляються зараз на Мурзинському родовищi. До складу Товариства входять наступнi структурнi пiдроздiли:
1. 2 кар'єри ( Новоселицький каолiновий кар'єр (законсервований з другого пiврiччя 2006 року), Мурзинський каолiновий кар'єр);
2. шамотовипалювальний цех (в т.ч. залiзнична дiльниця та помольне вiддiлення);
3. залiзнична дiльниця;
4. допомiжнi служби (вiддiл управлiння якостi, лабораторiї, склади та iншi).
Дочiрнiх пiдприємства, фiлiй  та представництв Товариство не має.


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Всi працiвники працюють згiдно встановлених графiкiв додержання Закону України.
Фонд оплати працi за 2015 рiк склав  20 768,6 тис. грн. що на  4 200,3 тис.грн бiльше чим 2014 роцi ,збiльшення на  25 %.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв  в 2015 роцi 53 особа, 1 особа  працює по неповному робочому часу, фонд оплати працi склав  за 2015 рiк 23,8 тис.грн
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам. Для досягнення високого рiвня працiвникiв вживаються такi заходи:
 - постiйне навчання та введення працiвникiв у систему управлiння якiстю пiдприємства, спрямоване на розумiння кожним працiвником полiтики керiвництва в галузi якостi та усвiдомлення iндивiдуального вкладу у пiдтримцi та удосконаленнi системи якостi;
 - проведення виробничо-економiчного навчання згiдно стандарту СТП 62-01/4 "навчання персоналу";
-  проведення оцiнки персоналу згiдно стандарту СТП 62-01/1 "Оцiнка персоналу";.
- визначення задоволеностi персоналу шляхом анкетування згiдно стандарту СТП 62-01/2 "Оцiнка задоволеностi персоналу".
Для стимулювання персоналу, як колективу , так i для кожного працiвника окремо працює система згiдно стандартiв: СТП 62-01/3 "Мотивацiя персоналу. Система грейдiв", СТП 62-01/5 "Премiювання персоналу".


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Укрвогнетрив".
Фактичне мiсцезнаходження об'єднання: 49000, м. Днiпропетровськ, пл. Героїв Майдану, 1
Асоцiацiя "Укрвогнетрив"- найбiльше об'єднання виробникiв вогнетривiв, гiрничих пiдприємств по видобутку вогнетривкої та металургiйної сировини, галузевих науково-дослiдницьких iнститутiв та iнших органiзацiй, якi практично повнiстю забеспечують потребу гiрничо-металургiйного комплексу України та iншi галузi промисловостi вiтчизняними вогнетривами. Асоциацiя "Укрвогнетрив" представляє та захичає економiчнi та соцiальнi iнтереси учасникiв асоцiацiї. Забезпечує iнформацiєю про стан внутрiшнього та зовнiшнього ринку вогнетривiв, надає практичну та методичну допомогу з питань нормативно-технiчної стандартизацiї продукцiї, економiчного аналiзу господарського, податкового та бухгалтерського облiку. ПАТ "ВКВ" являється членом "Укрвогнетрив" з моменту органiзацiї асоцiацiї, iнших позицiй не займає.
Найменування об'єднання: Черкаська Торгово-промислова палата
Мiсцезнаходження об'єднання:18002, м. Черкаси, вул. Небесної Сотнi, 105
Черкакська Торгово-промислова палата - один з потужних центрiв дiлової активностi та бiзнес-комунiкацiй у Черкаськiй областi. Черкаська ТПП стала ефективним i компетентним дiловим партнером багатьох пiдприємств, органiзацiй, торгово-промислових палат, державних установ як в Українi, так i за кордоном. Стратегiчний напрямок Черкаської ТПП - сприяння розвитку бiзнесу членiв Черкаської ТПП та захист їхнiх iнтересiв. ПАТ "ВКВ" є членом Черкаської ТПП.
Найменування об'єднання: Європейська Бiзнес Асоцiацiя
Мiсцезнаходження об'єднання: 04070, м. Київ, Андрiївський узвiз, 1А, 1-ий поверх
Європейська Бiзнес Асоцiацiя - найбiльш впливове та найчисельнiше об'єднання бiзнесу в Українi з метою захисту iнтересiв iноземних та вiтчизняних iнвесторiв на найвищому державному рiвнi; сприяння спiвпрацi компанiй-членiв i налагодження тiсних контактiв мiж ними; допомоги пiдприємствам у розвитку на українському ринку, включаючи можливостi PR; забезпечення компанiй-членiв комплексною iнформацiєю про те, що вiдбувається в країнi та її регуляторному полi. ПАТ "ВКВ" є членом Європейської Бiзнес Асоцiацiї.


Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. Не мало вкладiв, не отримувало фiнансовий результат вiд спiльної дiяльностi.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили протягом перiоду.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Важливi аспекти облiкової полiтики Товариства:
-до складу основних засобiв  вiдносяться будiвлi i споруди, машини i обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар, меблi, та iншi основнi засоби з термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв та вартiстю бiльше 2500 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу для всiх основних засобiв крiм гiрничих активiв та тиглiв з дорогоцiнних металiв. Амортизацiя гiрничих активiв та тиглiв з дорогоцiнних металiв нараховується за допомогою виробничого методу;
амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом;
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї;
-вибуття запасiв проводиться по методу ФIФО
- нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв;
- витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi;
- нарахування забезпечень виплат вiдпусток здiйснюється у момент виникнення зобов'язань, тобто щомiсяця, виходячи iз показникiв фактично нарахованої заробiтної плати та днiв невикористаних вiдпусток працiвникiв. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву  для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування  розмiру резерву  для забезпечення оплати вiдпусток;
- створення резерву для забезпечення вiдновлення земельних дiлянок з метою рiвномiрного розподiлу витрат на рекультивацiю земель, використаних для видобутку каолiну проводиться шляхом добутку обсягу видобутого каолiну в тонах на коефiцiєнт 13,30 та нарахування резерву на закриття кар'єру в сумi 284 583,00 грн. в мiсяць.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Товариство добуває та виробляє наступнi види вогнетривкої продукцiї:

Каолiн (МК)   глиноподiбна гiрнича порода бiлого або сiрого з вiдтiнками кольорiв, яка складається з каолiнiту з незначною кiлькiстю шкiдливих домiшок. За вогнетривкiстю розподiляється на чотири марки. Використовується як сировина для вогнетривкої продукцiї, яка виробляється комбiнатом, також для виробництва керамiки, санфаянсу та у цементнiй промисловостi.

Шамот шматковий, каолiн кальцинований шматковий   це вогнетривкий матерiал, що виробляється шляхом обпалювання каолiну в обертових печах при температурi утворення муллiту, який мiстить у собi глинозем та кремнезем. Основними  властивостями продукцiї являється висока вогнетривкiсть 1690-1770 ОС, сталий коефiцiєнт температурного розширення до 0,03%, високий вмiст оксиду алюмiнiю 33- 44%, низький вмiст оксиду залiза 1,0-2,5, низьке водопоглинання 2,4-6,0% та iн. (залежно вiд марки продукцiї). Продукцiя використовується як сировина для виробництва формованих вогнетривiв та вогнетривких бетонiв. Шамот кусковий виготовляється наступних марок: ШКМ-0,  ШКМ-1, ШКМ-2,  ШКМ-3, ШКМ-4, ШКМ-4(КЦ) ШК-44, ШК-42, ШК-40, ШК-38, ШК-35, ШВ-2. Використовується як наповнювач у виробництвi вогнетривких виробiв та неформованих вогнетривiв.

Мертель вогнетривкий алюмосилiкатний (МШ -39)   порошок тонкого помолу. Складається з шамоту, каолiну  Використовується у виглядi будiвельного розчину для заповнення швiв у вогнетривкiй кладцi промислових печей та iнших теплових агрегатiв.
Шамот фракцiйний   шамот зазначеного хiмiчного та гранулометричного складу. Виробляється шляхом розсiву шматкового шамоту. В залежностi вiд зернового складу використовується як заповнювач для бетонних виробiв, сумiшей, керамiчних мас, протипригарних покриттiв, для виготовлення форм при точному литвi, а також для виробництва мертелiв, набивних мас, обмазок.

Порошок каолiновий (ПК-35) висушений та змелений до порошкоподiбного стану каолiн зi змiстом оксиду алюмiнiю не менше 35 %. Використовується як коригуюча добавка при виготовленнi санфаянсу, фарфору та цементу, як стабiлiзуючий наповнювач для гуми, паперу, клею, фарб, емалей, замазок та iнше.
Метакаолiн (МК-40)  синтетичний пуцолан у виглядi аморфного дегiдратованого порошку алюмосилiкатного складу, одержуваного шляхом кальцинацiї та диспергування вторинного каолiну з вмiстом оксиду алюмiнiю не менше 40 %. Використовується як мiнеральна добавка або дрiбнодисперсний наповнювач в сухих сумiшах, геоцементах, вогнетривах, гумi, полiмерах та iнше. Виробляється як гранульований так i тонкого помолу.

Каолiн кальциновий санiтарний, отриманий шляхом теплової обробки каолiнiв з обов"язковою кацiнацiєю в обертових печах за температури, що забезпечує отримання стабiльних властивостей продукту. Використовується на пiдприємствах керамiчної iндустрiї, як добавка до керамiчних сумiшей у якостi стабiлiзатора форми виробу пiд час випалювання та випуску виробiв значних розмiрiв (сан керамiка), у виглядi порошку для виробництва фарб, керамiчних мас.

Порошок шамото-каолiновий (ПШК)- складається iз сумiшi шамоту та каолiну, отриманий при випалi каолiну шляхом уловлюваннi пилу з вiдхiдних газiв на електрофiльтрах обертових печей. Використовується в якостi сировини при виготовленнi:заповнювачiв вогнетривких, вогнетривких бетонних виробiв, мас, сумiшей, теплоiзоляцiйних та iнших матерiалiв, тощо. 
В 2015 роцi загальна сума експорту складає 238 957 182,82 грн. Обсяг експорту (тн.) складає 69,5 % вiд загального обсягу реалiзованої продукцiї. Обсяги виробництва шамоту кускового складає 125 092,40 тн на суму 161 002 489,39 грн. Середня цiна реалiзацiйної продукцiї на експорт складає 2 405,99 грн. за 1 тн. Виручка вiд реалiзацiї експорту становить  230 443 987,94 грн.
 Основними клiєнтами комбiнату є: 
Зарубiжжя-компанiя "IRMC" (Францiя), 
Україна - ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат"; ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбiнат", ПАТ "Запорiжвогнетрив".
Росiя - ЗАТ "Алiтер-Аксi",  Богдановичcьке ВАТ "Вогнетриви", "Боровичский комбинат огнеупоров", ЗАТ "Пiдприємство Мастер Бетон", ЗАТ "Кералiт", ТОВ "Профiкс-Воронiж", "Огнеупорэкспорт", "БМГ-Трейд", "Сухолозький комбiнат вогнетривiв"

 Основними ризиками в дiяльностi пiдприємства є:
1.Загроза появи нових конкурентiв з Китаю 
2.Зростання цiн на енергетичнi ресурси 
3.Полiтична нестабiльнiсть 
Заходи до зменшення ризикiв
1.Виробництво продукцiї за конурентними цiнами. 
2.Впровадження заходiв по енергозбереженню 
 Продукцiя вiдвантажувалась та транспортувалась з комбiнату iноземним споживачам згiдно контрактiв та у вiдповiдностi з умовами "Iнкотермс 2010": ДАР - автомобiльним (Францiя, Росiя, Угорщина, Нiмеччина, Польща), FCA - автомобiльним (Нiмеччина, Росiя, Польща, Чехiя); DAР - залiзничним в напiввагонах (Польща, Росiя, Словаччина); FOB - морським транспортом (Туреччина, Iспанiя, Iталiя), CFR- морським (Туреччина, Грецiя, Iзраїль). У вiдповiдностi з вимогами мiжнародних правил i норм торгiвлi, залучались до цього транспортно-експедицiйнi пiдприємства, сюрвейєрськi органiзацiї, судовi агенти та судновласники, страховi компанiї та iнспекцiї. 
Збут продукцiї та пошук споживачiв проводиться спецiалiстами вiддiлу маркетингу та збуту, розрахунки за продукцiю проводяться в грошовiй формi через банкiвськi рахунки.  Поставки здiйснюються морським транспортом з портiв Чорного моря (Одеса, Iзмаїл), Днiпро-Бузький морський порт, залiзничним транспортом в усi країни, сусiднi з Україною, автомобiльним транспортом. Комбiнат має можливiсть вiдправляти продукцiю навалом та запаковану в бiг-беги та в бiг-беги на дерев'яних пiддонах (палетах) по 1 тн., мiшки по 25 кг.
Основною сировинною базою комбiнату є вториннi каолiни, якi розробляються на Мурзинському родовищi. Також пiдприємство для виробництва деяких високих марок шамоту використовує каолiн з Обозновського родовища - постачальник Кiровоградське Рудоуправлiння. 
Зменшення загального попиту на шамот в Європi змушує його виробникiв до посилення конкурентної боротьби за iснуючi ринки збуту. В значнiй мiрi зменшення попиту на шамот в країнах Європи обумовлено поставками до споживачiв готових вогнетривких виробiв та неформованої вогнетривкої продукцiї з Китаю, Iндiї, США, Туреччини, що вже змусило зменшити виробництво продукцiї з шамоту на європейських пiдприємствах. Крiм цього, зменшення попиту зумовлене поступовим скороченням питомого споживання вогнетривiв в основних сферах застосування. Тенденцiї зменшення попиту на вогнетриви зумовлено пiдвищенням якостi вогнетривких виробiв та переходом до нових технологiй, якi вимагають високоефективних матерiалiв. 
На пiдприємствi проводяться роботи з пошуку енергозберiгаючих технологiй дiючого виробництва та застосування ресурсозберiгаючих технологiй.
ПАТ "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв" спецiалiзується по видобутку каолiну та виробництву неформованих алюмосилiкатних вогнетривiв. За свiтовим рiвнем якостi каолiн, що добувається комбiнатом, один iз кращих i майже не поступається китайському, цiннiсть його визначається вмiстом оксиду алюмiнiю 33-44 %. Даний показник безпосередньо впливає на якiсть шамоту та вогнетривких виробiв. Таких каолiнових родовищ, що мають промислове значення, небагато. Крiм України i Китаю, вони є у США i Францiї. Продукцiя екологiчно чиста та радiацiйно безпечна, що пiдтверджується сертифiкатами радiацiйної якостi та результатами санiтарно-гiгiєнiчного висновку. Виробництво кускового шамоту проводиться при обов'язковiй умовi збереження навколишнього середовища, яка закрiплена екологiчною полiтикою пiдприємства по охоронi навколишнього середовища.
Основними конкурентами Товариства  на Європейському ринку є виробники з Китаю, Францiї, США, Чехiї, Iзраїлю, Нiмеччини. В Українi - пiдприємства, що є виробниками сировини для алюмосилiкатних виробiв.
Перевагами пiдприємства  у порiвняннi з конкурентами є те, що пiдприємство має  власне гiрське виробництво по добуванню сировини, а також  висока якiсть продукцiї. На комбiнатi iснує полiтика в областi якостi та впроваджена система менеджменту якостi вiдповiдно мiжнародним стандартам ISO 9001:2008, а також полiтика в областi охорони навколишнього природного середовища.
Комбiнат постiйно заявляє про себе на мiжнароднiй виставцi CERAMITEC в Мюнхенi (Нiмеччина), яка проводиться один раз в три роки. 
- Дипломом "Вища проба".
- Диплом переможця Всеукраїнського нацiонального конкурсу "100 кращих товарiв України" у 2010 роцi.
- Диплом переможця  регiонального конкурсу "100 кращих товарiв України" у 2013 роцi.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останнi п'ять рокiв значних придбань не проводилося, крiм замiни застарiлого обладнання та капiтального ремонту обладнання.  В 2015 роцi було придбано дилатометр Netzsch DIL 402 PC, автоматичний прес ZXQ-1-30 MRC LAB та планетарну мономельницi PULVERISETTE 6 classic line Fritsch ( 1 649 414 грн.), а також у 2015 р. укладено правочин на придбання колiсного екскаватора JCB JS200W вартiстю 2 176 200,00 грн., iнвестувавши у придбання зазначенї технiки власнi кошти, якi в часовому iнтервалi перенеслися у 2016 р. В 2015 були вiдчуженi наступнi активи: продано автомобiль марки ГАЗ 2705, 2003 р.в., реєстрацiйний номер СА4843ВВ. Наслiдки кризи, якi мали наслiдки в пiдприємствах гiрничо-металургiйного комплексу позначилися в 2015 р. i на ПАТ "ВКВ". 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація За перiод 2015 року  вчинення значних правочинiв (на суму десять i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства) було пов'язане iз закупiвлею газу, альтернативного палива, сировини i матерiалiв, необхiдних для виробництва продукцiї, та iз поставками продукцiї. Здiйснення таких правочинiв проводилося за згодою i схваленням Наглядовою Радою Товариства.
В 2015 роцi ПАТ ВКВ реалiзовув свою продукцiю компанiї IRMC (Францiя) власнику iстотної участi. Пiдставою для правочину є контракт мiж ПАТ "ВКВ" та компанiєю "АЖС" № 12 вiд 26.12.11 року та спецiфiкацiї до цього контракту, а також контракт № 15 вiд 01.06.2015 р. мiж ПА "ВКВ" та компанiєю IRMC. За 2015 рiк було вiдвантажено 64 543 т продукцiї ПАТ "ВКВ" на суму 9 740 713,13 грн. 
Методика цiноутворення, яка застосовується ПАТ "ВКВ" при реалiзацiї продукцiї пов'язанiй особi: 
1. Географiчне розподiлення: пов'язана особа продає на ринках ЄС та Бл.Сходi. Продажi не пов'язаним особам здiйснювались переважно в Українi та СНД. 
2. Iстотнi об'єми замовлень, розмiщуваних пов'язаною особою (бл.40%) 
3. Трансферна цiни не нижче нiж цiни непов'язаним особам, та не нижче собiвартостi. 
4. Продукцiя пов'язанiй особi продається переважно з доставкою до кордонiв України, подальше транспортування - вiдповiдальнiсть повязаної особи. 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби, що застосовуються в виробничих процесах Товариства, є його власнiстю. Передачi в оренду та будь, якi правочини з основними засобами не проводилось, протягом звiтного року. Орендованих об'єктiв у Товариства на балансi не має. Виробнича проектна потужнiсть обертових печей становить 320 тис. тн в рiк (шамоту) кускового.
Основнi засоби розмiщенi та використовуються за мiсцем знаходження Товариства, їх утримання   проводиться за рахунок господарської  дiяльностi Товариства. Екологiчнi питання не мають значного впливу, що могли б позначитися на використання активiв пiдприємства.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства є частково залежнiсть вiд законодавчих змiн. Для стабiльної роботи Товариства так як  для бiльшостi виробничих пiдприємств України повинна бути стала як законодавча так i економiчна полiтика держави з необтяжливими податками та зборами, а також стабiльними цiнами на природнi монополiї (газ природний, електроенергiю, залiзничнi перевезення). Треба зазначити, що дiюча система оподаткування для виробника обтяжлива. Особливо податок на додану вартiсть, що вiдволiкає значнi обiговi кошти експортерiв, в перiод бюджетного вiдшкодування цього податку, якi не можна використати вчасно на iнвестицiйнi програми та iншi заходи. 
Зважаючи на те, що виробництво продукцiї є енергомiстким, то рiзкi змiни в частинi цiн на енергоносiї на державному рiвнi вносять i змiни в частинi цiнової полiтики пiдприємства, обсягiв збуту, виробництва. 
Проблемним в роботi для гiрничої дiльницi є клiматичнi умови.



Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штраф за результатами перевiрки органiв Пенсiйного фонду - 170,00 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство здiйснює свою фiнансово-господарську дiяльнiсть за допомогою оптимального фiнансового забезпечення власними обiговими та залученими коштами. Пiдприємство користувалося залученими коштами (в сумi 3300 тис.дол. США) вiд компанiї "IMERYS" Францiя, в склад якої входить пiдприємство-акцiонер "IRMC" Францiя. 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Товариством укладаються договори та контракти термiном дiї на один рiк. На кiнець звiтного перiоду у Товариства не було укладених, але не виконаних договорiв та контрактiв - протягом звiтного року Товариство виконало всi зобов'язання з вiдвантаження продукцiї.  Договори на поставку запасiв та послуг також укладаються на рiк i можуть, в разi необхiдностi, пролонгуватися, або обновлюватися. Такi договора також виконанi. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У зв"зку з продовженням кризи в гiрничо-металургiйному комплексi та в цiлому у всiй державi  та вiдповiдно зменьшенням попиту на використання вогнетривкої продукцiї, основною стратегiєю розвитку товариства є утримання iснуючого ринку збуту та завоювання нового, шляхом встановлення оптимальної цiни на продукцiю та збiльшенням асортименту продукцiї.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Витрати на дослiдження та розробки в звiтному роцi не проводились.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1. Позивач - ПАТ "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв", вiдповiдач - ТОВ "НВП "Зенiт"- Про стягнення заборгованостi за договором поставки - 16 716,18 - 13.05.2015 р.,.	1-а iнстанцiя -  позовна заява задоволена на користь ПАТ "ВКВ"
2. Позивач - ПАТ "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв", вiдповiдач - Приватне пiдприємство "Агро-Пак 2000" -	Про стягнення заборгованостi за договором поставки - 13 247,54 - 29.09.2015 р. - 1-а iнстанцiя - позовна заява задоволена на користь ПАТ "ВКВ"
3. Позивач - ПАТ "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв", вiдповiдач - Споживче товариство "Колос" - Про стягнення заборгованостi за договором поставки - 62 689,79 - 27.08.2015 р. - 1-а iнстанцiя - позовна заява задоволена на користь ПАТ "ВКВ"
4. Позивач - Рева Сергiй Миколайович, вiдповiдач - ПАТ "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв" - Про поновлення на роботi та стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу - 13 650,00 - 12.06.2015 р. 1-а iнстанцiя - позовнi вимоги задоволено повнiстю на користь Реви С.М., 2 iнстанцiя - залишено в силi рiшення суду 1 iнстанцiї на користь Реви С.М. 
5. Позивач - ПАТ "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв", вiдповiдач - Звенигородська ОДПI Головного управлiння Мiндоходiв у Черкаськiй областi - Про скасування податкових повiдомлень-рiшень	 - 624 056, 50 - 28.08.2014 р. - 1-а iнстанцiя - вiдмовлено повнiстю ПАТ "ВКВ", 2 iнстанцiя - задоволено на користь ПАТ "ВКВ", 3 iнстанцiя - залишено в силi рiшення суду 2 iнстанцiї на користь ПАТ "ВКВ"
6. Позивач - ПАТ "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв", вiдповiдач - Головне управлiння ДФС України у Черкаськiй областi, Державна фiскальна служба - 	Про визнання недiйсними податкових консультацiй - позов немайнового характеру - 22.05.2015 р. - 1-а iнстанцiя - - вiдмовлено повнiстю ПАТ "ВКВ", 2 iнстанцiя суду - задоволено на користь ПАТ "ВКВ"
7. Позивач - ПАТ "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв", вiдповiдач - Державна екологiчна iнспекцiя у Черкаськiй областi - Про визнання протиправним та часткове скасування припису - позов немайнового характеру - 12.08.2015 р. - 1-а iнстанцiя - закрито провадження за iнiцiативою ПАТ "ВКВ".

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Емiтент вважає, що повнiстю розкрив iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
64 402
76 896
0
0
64 402
76 896
  будівлі та споруди
27 375
31 104
0
0
27 375
31 104
  машини та обладнання
34 922
41 551
0
0
34 922
41 551
  транспортні засоби
1 752
1 738
0
0
1 752
1 738
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
353
2 503
0
0
353
2 503
2. Невиробничого призначення:
1 031
1 001
0
0
1 031
1 001
  будівлі та споруди
740
986
0
0
740
986
  машини та обладнання
98
7
0
0
98
7
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
193
8
0
0
193
8
Усього
65 433
77 897
0
0
65 433
77 897
Опис
В бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi у групи:
-будiвлi та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби,iншi. 
Ступiнь зносу основних засобiв:будiвлi та споруди 61%, машини та обладнання 50%, транспортнi засоби 85%.
Строк користного використання: будiвлi та споруди 40 рокiв, машини та обладнання 5-10 рокiв, транспортнi засоби 5-10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2015 року. 136 013  тис.грн. введено 21 564 тис.грн, лiквiдовано 344 тис. грн. Первiсна вартiсть станом на 31.12.2015 рiк 157 233  тис. грн. Нараховано зносу за 2015 рiк 9 073 тис. грн. Знос станом на 31.12.2015 року 79 336 тис. грн. Залишкова вартiсть на 31.12.2015 року 77 897 тис. грн.
Змiна залишкової вартостi основних засобiв з 65  433 тис. грн. до 77 897 тис. грн. зумовлене вводом основних засобiв. Обмежень щодо використання основних засобiв на пiдприємствi немає.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
67 441
44 971
Статутний капітал (тис.грн)
5 911
5 911
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
5 911
5 911
Опис
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2015 року, визначена згiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року  № 485.
Висновок
Вартiсть чистих активiв становить 67 441 тисяч гривень i значно перевищує розмiр статутного капiталу Товариства, що вiдповiдає вимогам статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
108 679
X
X
Усього зобов'язань
X
108 679
X
X
Опис
Товариством створенi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам та забезпечення на закриття кар'єрiв. Станом на 31 грудня 2015 року залишок забезпечень  виплат вiдпусток працiвникам становить 1 838 тис. грн.,  забезпечень на закриття кар'єрiв  - 6 451 тис. грн.
У складi довгострокових зобов'язань Товариства рахуються довгостроковi зобов'язання, а саме заборгованiсть перед нерезидентом по позицi в розмiрi 79202 тис. грн. 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату складання фiнансової звiтностi становить 2837 тис. грн. Поточнi зобов'язання  станом на 31 грудня 2014 року становлять:
 	з одержаних авансiв - 32 267 тис. грн.;
 	з бюджетом -10 тис. грн.;
 	зi страхування - 323 тис. грн.;
 	з оплати працi - 762 тис. грн.;
 	iншi поточнi зобов'язання 1499 тис. грн.
У складi поточних зобов'язань простроченої кредиторської заборгованостi немає.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п
Основні види продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична од.вим.)
у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична од.вим.)
 у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Шамот кусковий
104610,6
13467,78
46,2
89811,85
207485
73,5
2
Шамот фракцiйний
11316,5
18751,4
5
12615,42
57726,7
20,5
3
Молотi матерiали
3206,54
3287,8
1,4
3302,13
5759
2
4
Каолiн
107466
21608,9
47,4
32110,45
10953,3
4
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Матерiальнi витрати
40,7
2
Оплата працi
10
3
Вiдрахування на соцiальнi заходи
3
4
Амортизацiя
3,6
5
Iншi операцiйнi витрати
42,7

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
19.02.2015
20.02.2015
Відомості про проведення загальних зборів
25.03.2015
26.03.2015
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
24.12.2015
25.12.2015
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2015
1
0
2
2014
1
0
3
2013
1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть)


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Так
Ні
Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)
Iншого немає

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту товариства

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (запишіть)
Iншого немає

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
7
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так
Ні
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інше (запишіть)

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  7

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

Так
Ні
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)
При Наглядовiй Радi не створенi комiтети
Інше (запишіть)
Iншого немає
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
Iншого немає

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть)
Iншого немає

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

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

X
Інше (запишіть)
Новий склад Наглядової Ради було обрано на чергових загальних зборах акцiонерiв 25.03.2015р.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
так
ні
ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Регламент ЗЗА ПАТ "ВКВ"

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
ні
ні
так
так
ні
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
ні
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік
X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)
Iншого немає

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень

X
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X
Інше (запишіть)
Аудитор на протязi 2015 року не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X

Наглядова рада

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)
Iншого немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (запишіть)
Ревiзiйна комiсiя проводить плановi перевiрки, згiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю. Позаплановi перевiрки можуть бути iнiцiйованi вищезазначиними органами. На протязi 2015 року позаплановi перевiрки не проводились.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так
Ні
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
X
Не визначились


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Iншого не має

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Iншого немає

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ  "Аудиторська фiрма "Атторней Плюс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
33536326
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
бул. Шевченка, 218,  м. Черкаси, Україна, 18000
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
№ 4412, 23.12.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ
(висновок незалежного аудитора)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI, СКЛАДЕНОЇ ВIДПОВIДНО ДО  МСФЗ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року


Акцiонерам,
Наглядовiй Радi, Правлiнню 
Публiчного  акцiонерного товариства  "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"
	  
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв" (далi по тексту Товариство), яка складається iз Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2015  року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiту про власний капiтал, Примiток до фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, надалi разом фiнансова звiтнiсть складена за МСФЗ. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень в наслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит  вiдповiдно до  Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання  вiдповiдних етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит   передбачає виконання аудиторських процедур  для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи  оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних  управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 





Висловлення думки

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства  "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв" на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Пояснювальний параграф
Не модифiкуючи нашу думку, звертаємо увагу на те, що дiяльнiсть Товариства зазнала значного впливу внаслiдок нестабiльної економiки в країнi i буде перебувати пiд цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, iснує невизначенiсть, яка може негативно вплинути на майбутнi операцiї Товариства.  Безпосереднiй вплив подiй на даний час не може бути визначений. Фiнансова звiтнiсть не включає будь-яких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Вiдповiдний вплив буде вiдображений у фiнансовiй звiтностi, коли вiн стане вiдомий i зможе бути оцiнений.

Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "Атторней Плюс "   
Сертифiкат аудитора серiї А № 001018
вiд 24.03.1994 р. чинний до 24.03.2018 р.	Н.Г. Посашкова



11 березня 2016  року



Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Аудиторська фiрма 	ТОВ  "Аудиторська фiрма "Атторней Плюс"
Адреса аудиторської фiрми	оф. 512, буд. 37, вул. Байди Вишневецького,  м. Черкаси, Україна, 18000
Номер телефону i факсу, е-mail	 т/ф (0472) 32-03-57,  Email:  p333309@i.ua
сайт: http://attorney-plus.com.ua 
Iнформацiя про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi	Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд  23.12.2010 р. № 4412  чинне  до 23.12.2020 року 
Iнформацiя про вiдповiднiсть контролю якостi аудиторських послуг	Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане на пiдставi  Рiшення Аудиторської палати України вiд 03.11.2011 р. №240/5



КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ"
за ЄДРПОУ
00191916
Територія
Черкаська область, м.Ватутiне
за КОАТУУ
7110200000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво вогнетривких виробів
за КВЕД
23.20
Середня кількість працівників: 318
Адреса, телефон: 20254 м. Ватутiне, вул. Iндустрiальна,11, 0474062434
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
780
685
    первісна вартість
1001
1 182
1 285
    накопичена амортизація
1002
( 402 )
( 600 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
65 433
77 897
    первісна вартість
1011
136 013
157 233
    знос
1012
( 70 580 )
( 79 336 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
2 427
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
68 640
78 582
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
37 220
58 477
Виробничі запаси
1101
8 599
16 490
Незавершене виробництво
1102
10 962
16 109
Готова продукція
1103
17 658
25 869
Товари
1104
1
9
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
6 056
5 573
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
7 928
5 554
    з бюджетом
1135
10 824
9 563
    у тому числі з податку на прибуток
1136
3 633
3 228
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
230
2 074
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
8 863
14 348
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
0
0
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
99
35
Усього за розділом II
1195
71 220
95 624
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
1 985
1 914
Баланс
1300
141 845
176 120

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
5 911
5 911
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
27 150
26 997
Додатковий капітал
1410
467
129
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
14 196
14 196
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-2 753
20 208
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
44 971
67 441
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
1 939
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
52 036
79 202
Довгострокові забезпечення
1520
4 174
6 451
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
56 210
87 592
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
4 297
2 837
    розрахунками з бюджетом
1620
10
0
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
323
0
    розрахунками з оплати праці
1630
762
878
    одержаними авансами
1635
32 267
14 362
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
1 506
1 838
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
1 499
1 172
Усього за розділом IІІ
1695
40 664
21 087
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
141 845
176 120

Керівник				Лiтвiн Д.В.

Головний бухгалтер			Iльїна I.В.
КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ"
за ЄДРПОУ
00191916

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
281 924
157 173
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 144 078 )
( 98 106 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
137 846
59 067
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
33 167
16 880
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 13 678 )
( 10 532 )
Витрати на збут
2150
( 58 009 )
( 32 989 )
Інші операційні витрати
2180
( 68 693 )
( 45 423 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
30 633
0
    збиток
2195
( 0 )
( 12 997 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
203
79
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 1 366 )
( 602 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 2 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
29 470
0
    збиток
2295
( 0 )
( 13 522 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-6 982
1 979
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
22 488
0
    збиток
2355
( 0 )
( 11 543 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
-590
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
473
590
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
473
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
473
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
22 961
-11 543
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
125 685
77 175
Витрати на оплату праці
2505
23 123
18 937
Відрахування на соціальні заходи
2510
5 796
5 597
Амортизація
2515
9 307
6 763
Інші операційні витрати
2520
132 894
80 822
Разом
2550
296 805
189 294
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
23 641 856
23 641 856
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
23 641 856
23 641 856
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,950000
-0,490000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,950000
-0,490000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00

Керівник				Лiтвiн Д.В.

Головний бухгалтер			Iльїна I.В.
КОДИ
Дата
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Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ"
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
42 823
59 753
Повернення податків і зборів
3005
29 073
12 591
 у тому числі податку на додану вартість
3006
28 792
10 336
Цільового фінансування
3010
20
23
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
231 406
117 573
Надходження від повернення авансів
3020
313
225
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
7
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
1 614
1 687
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 114 710 )
( 55 504 )
Праці
3105
( 17 570 )
( 14 364 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 9 469 )
( 6 662 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 11 443 )
( 10 354 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 1 845 )
( 7 900 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 700 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 9 598 )
( 1 754 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 137 016 )
( 95 631 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 41 )
( 20 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 3 986 )
( 2 943 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
11 014
6 381
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
241
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 4 954 )
( 1 798 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-4 954
-1 557
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 295 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
-295
Чистий рух коштів за звітний період
3400
6 060
4 529
Залишок коштів на початок року
3405
8 863
2 437
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-575
1 897
Залишок коштів на кінець року
3415
14 348
8 863
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Звіт про власний капітал
За 2015 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
5 911
27 150
467
14 196
-2 753
0
0
44 971
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
5 911
27 150
467
14 196
-2 753
0
0
44 971
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
22 488
0
0
22 488
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
-153
-320
0
473
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
-18
0
0
0
0
-18
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
-153
-338
0
22 961
0
0
22 470
Залишок на кінець року 
4300
5 911
26 997
129
14 196
20 208
0
0
67 441

Керівник				Лiтвiн Д.В.

Головний бухгалтер			Iльїна I.В.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(в тис. грн.)

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне товариство "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв", зареєстроване Виконавчим комiтетом Ватутiнської  мiської ради Черкаської областi народних депутатiв  20 липня 1995 року. 
	Товариство є одним з найбiльших в Українi пiдприємств з видобутку та переробки вторинних каолiнiв для спецiалiзованих пiдприємств вогнетривкого комплексу з виробництва алюмосилiкатних вогнетривiв для металургiї, енергетики, машинобудування, будiвництва та iн. Сировинною базою комбiнату є високоякiснi вториннi каолiни, якi розробляються зараз на Мурзинському родовищi. Товариство реалiзує готову продукцiю на ринку України та на експорт.	
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
o виробництво вогнетривких виробiв;
o добування пiску, гравiю, глини i каолiну;
o iнше.
	Юридична адреса Товариства - вул.Iндустрiальна,11, м. Ватутiне, Черкаської областi, Україна, 20254.
		
	2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
           За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. 
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
            Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
	Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ.
           Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. У фiнансовiй звiтностi надана порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод.
	Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.

Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчується 31 грудня 2015 року була затверджена керiвництвом 26 лютого 2016 року.



3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

	Основнi засоби
		Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
	Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
	Сума, що амортизується, - це первiсна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.  Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
	Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. 
	Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року.  Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
		Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. 

	Нематерiальнi активи
		Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення.  Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.  Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
	Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигiд.  Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
	
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
	Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату.  В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив. 
	Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
	Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася.
	Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi.  Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю.  В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
	У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю.  В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.

	Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
	Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу, не пiдлягають амортизацiї.

	Фiнансовi iнструменти
	Фiнансовi активи и фiнансовi зобов'язання визнаються, коли Товариство є стороною договiрних вiдносин по вiдповiдному фiнансовому iнструменту.
	Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю.  Транзакцiйнi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, вiдбиваних за справедливою вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi. Транзакцiйнi витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i збитки.  Облiкова полiтика вiдносно подальшої переоцiнки цих iнструментiв розкривається у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики, викладеної нижче.
	Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються в балансi лише тодi, коли Товариство має юридично закрiплене право залiку визнаних сум i має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов'язання.
	Метод ефективної ставки проценту - це метод розрахунку амортизованої вартостi боргового iнструменту i розподiлу процентних доходiв на вiдповiдний перiод.  Ефективна процентна ставка - це ставка дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень (включаючи всi отриманi або зробленi платежi по борговому iнструменту, що є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати по оформленню операцiї i iншi премiї або дисконт) на очiкуваний термiн до погашення боргового iнструменту або (якщо застосовне) на коротший термiн до балансової вартостi на момент прийняття боргового iнструменту до облiку.

	

Фiнансовi активи
	Фiнансовi активи Групи складаються з наступних категорiй: позики, дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти. Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу фiнансових активiв признаються на дату здiйснення операцiї.  Стандартнi операцiї по покупцi або продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою.
	Знецiнення фiнансових активiв
	Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну дату балансу.  Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдоцтва того, що в результатi однiєї або бiльше подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, на передбачуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї надана негативна дiя.
	Об'єктивнi свiдоцтва знецiнення можуть включати: 
	o	iстотнi фiнансовi скрути емiтента або контрагента; або
	o	невиконання зобов'язань або несплата в строк вiдсоткiв або основної суми заборгованостi; або
	o	коли iснує вiрогiднiсть, що позичальник збанкрутує або проводитиме фiнансову реорганiзацiю.
	Для фiнансових активiв, якi вiдображено за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих по первиннiй ефективнiй ставцi вiдсотка для даного фiнансового активу.
	Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, за винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої здiйснюється за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. В разi визнання безнадiйною торгiвельна дебiторська заборгованiсть списується також за рахунок резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше списаних сум кредитують рахунок резерву. Змiни резерву вiдбиваються в прибутках i збитках.

	Позики та дебiторська заборгованiсть
	Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку, класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за балансовою вартiстю. 

	Грошовi кошти
		Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
		
Строковi депозити
		Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв до року.

	Фiнансовi зобов'язання
	Фiнансовi зобов'язання товариства складаються з наступних категорiй: позики, торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть. Вiднесення фiнансових зобов'язань до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку.

	

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
	Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю.

	Позики
	Процентнi банкiвськi та небанкiвськi позики  оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням прямих витрат на здiйснення операцiї. Будь-яка рiзниця мiж надходженнями (за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумою розрахунку або сумою погашення визнається протягом строкiв вiдповiдних позик i вiдображається у складi фiнансових витрат.

	Витрати на позики
	Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.

	Резерви
	Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
	Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
	З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток. Сума забезпечення нараховується щомiсяця, виходячи iз показникiв фактично нарахованої заробiтної плати та днiв невикористаних вiдпусток працiвникiв. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву  для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування  розмiру резерву  для забезпечення оплати вiдпусток.
	З метою рiвномiрного розподiлу витрат на рекультивацiю земель, використаних для видобутку каолiну Товариством створено резерв для забезпечення вiдновлення земельних дiлянок. Суму забезпечення вiдновлення земельних дiлянок Мурзинського каолiнового кар'єру нараховувати шляхом добутку обсягу видобутого каолiну в тонах на коефiцiєнт  13,3. Нарахування резерву на закриття Новоселицького каолiнового кар'єру Товариство проводило в сумi 284 583,00 грн. в мiсяць.                                                                                             

	Запаси
	Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО.

	Передплати постачальникам
	Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.

	

Податок на прибуток
	Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.

		Поточний податок
		Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.

		Вiдстрочений податок
		Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
		Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
		Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
		Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.

		Поточний та вiдстрочений податки за перiод
		Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно. 

	Пенсiйнi зобов'язання  
		Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування ня соцiальнi заходи". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi. 
		Крiм того, Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi "iншi операцiйнi витрати". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi. 

	Визнання доходiв
	Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням  повернень продукцiї покупцями, знижок та  за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).

	Реалiзацiя продукцiї
 Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
	- Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з 	володiнням продукцiєю;
	- Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай 	асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю;
	-   Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
	- Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигiд, пов'язаних з 	операцiєю;
	- Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно 	визначенi.

	Надання послуг
	Доходи вiд надання послуг визнаються, коли сума доходiв може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

             Перерахунок iноземної валюти
	Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi  по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються  по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
	Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу  Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

	Iнформацiя за сегментами
	Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання  сегментiв надається в розрiзi збуту продукцiї Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться  доходи  вiд реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат - собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї.

		Умовнi зобов'язання та активи
		Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. 



4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ

Вплив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
	Товариство при складаннi цiєї фiнансової звiтностi врахувало поправки до чинних стандартiв, якi набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 або пiсля цiєї дати.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рр."
Данi поправки набули чинностi з 1 липня 2014 i не мали iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Документ включає в себе наступнi поправки:
Поправка до МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiй"
Дана поправка застосовується перспективно i роз'яснює рiзнi питання, пов'язанi з визначеннями умови досягнення результатiв i умови перiоду надання послуг, що є умовами надiлення правами:
- умови досягнення результатiв повинно мiстити умову перiоду надання послуг;
- цiльовий показник повинен досягатися пiд час надання послуг контрагентом;
- цiльовий показник повинен ставитися до дiяльностi органiзацiї або iншої органiзацiї в складi тiєї ж групи;
- умова досягнення результатiв може бути ринковим умовою чи не бути таким;
- якщо контрагент з якої-небудь причини припиняє надання послуг протягом перiоду надiлення правами, умова перiоду надання послуг не виконується.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу"
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що всi угоди про умовне вiдшкодування, класифiкованi як зобов'язання (або активiв), якi обумовленi об'єднанням бiзнесу, повиннi згодом оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, незалежно вiд того, чи належать вони до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS) 39, якщо є).
Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi сегменти"
Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють наступне:
- органiзацiя повинна розкривати iнформацiю про судженнях, якi використовувало керiвництво при застосуваннi критерiїв агрегування в пунктi 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому числi короткий опис операцiйних сегментiв, якi були агрегованi подiбним чином, i економiчнi iндикатори (наприклад, продажу та валова маржа), якi оцiнювалися при формуваннi висновку про те, що агрегованi операцiйнi сегменти мають схожi економiчнi характеристики;
- iнформацiя про звiрку активiв сегмента та сукупних активiв розкривається тiльки в тому випадку, якщо звiрка надається керiвництву, що бере операцiйнi рiшення, аналогiчно iнформацiї, що розкривається за зобов'язаннями сегмента.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи"
Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють в рамках МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, що актив може переоцiнюватися на пiдставi спостережуваних даних щодо його валової чи чистої балансової вартостi. Крiм того, роз'яснюється, що накопичена амортизацiя є рiзницею мiж валовою та балансовою вартiстю активу.
Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони"
Поправка застосовується ретроспективно i роз'яснює, що керуюча компанiя (органiзацiя, яка надає послуги ключового управлiнського персоналу) є пов'язаною стороною i до неї застосовуються вимоги до розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони. Крiм того, органiзацiя, яка користується послугами керуючої компанiї, зобов'язана розкривати iнформацiю про витрати, понесенi у зв'язку зi споживанням послуг з управлiння.
 "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр."
Данi поправки набули чинностi з 1 липня 2014 i не мали iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Документ включає в себе наступнi поправки:
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу"
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює такi вилучення зi сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3:
-  до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3 не належать всi угоди про спiльне пiдприємництво, а не тiльки спiльнi пiдприємства;
- виключення зi сфери застосування застосовується виключно щодо облiку у фiнансовiй звiтностi самої угоди про спiльне пiдприємництво.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що виняток щодо портфеля в МСФЗ (IFRS) 13 може застосовуватися не тiльки щодо фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, але також щодо iнших договорiв, що потрапляють в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS ) 39, якщо є).
Поправка до МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"
Опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40 розмежовує iнвестицiйну нерухомiсть i нерухомiсть, займану власником (тобто основнi засоби). Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що для визначення того, чим є операцiя придбанням активу або об'єднанням бiзнесу) застосовується МСФЗ (IFRS) 3, а не МСФЗ (IAS) 40.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнанням виручки. Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу.

Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У липнi 2014 року рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти ", яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9.  МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками. Товариство планує почати застосування нового стандарту з необхiдною дати вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями"
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. Пiсля того, як Рада з МСФЗ закiнчить роботу над поправками, якi вiдкладуть дату вступу в силу на один рiк, для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати буде турбуватися повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування, при цьому допускається застосування до цiєї дати. Товариство планує використовувати варiант повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхiдною дати вступу в силу.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї"
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38, якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються перспективно для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. Очiкується, що поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки Товариство не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах"
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй в дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства i залежнi органiзацiї в окремiй  фiнансовiй  звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод пайової участi в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi будуть застосовувати цю змiну ретроспективно. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ, i приймає рiшення про використання методу пайової участi в своїх окремих фiнансових звiтах, зобов'язанi застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рокiв"
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р.  Документ включає в себе наступнi поправки: 
МСФЗ (IFRS) 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть"
Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається.  Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"
(i) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування є подальшою участю, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку. 
(ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються доскороченою промiжної фiнансової звiтностi за винятком випадкiв, коли така iнформацiя являє собою значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.
МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжної фiнансової звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (Наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням Вiдповiднiсть перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
-	вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1;
-	окремi статтi у звiтi (ах) про прибуток або збиток i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
-	у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
-	частка залежних органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом пайової участi, має бути викладена агрегованих в рамках однiєї статтi i класифiкуватися в як статей, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiковано до складу прибутку або збитку.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про прибутку чи збитку. 
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
	Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
	У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в  фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

	Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.

(а)	Строки корисного використання основних засобiв
	Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

(б)	Вiдстроченi податковi активи
	Податковий кодекс України, а саме роздiл його III,  який викладено в новiй редакцiї з 01.01.2015 року, суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.
	
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття виваженого професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.

6. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
Пов'язанi сторони Товариства включають акцiонерiв, ключовий керуючий персонал i близьких членiв їх сiмей, компанiї, що перебувають пiд контролем або якi знаходяться пiд iстотним впливом Товариства чи його акцiонерiв.
	Пов'язанi особи ПАТ "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв" - акцiонери, що мають контрольний пакет акцiй - Компанiя  А.Ж.С., Францiя (89,35%). Товариство  продає готову продукцiю Компанiї "Imerys Refractori  Minerals Cleraс" (Францiя) на експорт. Також пов'язаною стороною є  Компанiя IMERYS (Францiя), що надала Товариству валютний кредит для виробничих цiлей в розмiрi 3300 тис. доларiв США. Товариство щоквартально сплачує вiдсотки по кредиту та сплачує податок на доходи нерезидента.

Концентрацiя балансiв з пов'язаними  сторонами станом на 31 грудня 2015 року:

Показники звiту про фiнансовий стан	Код рядка	Баланси з пов'язаними сторонами	Всього по статтi
Iншi довгостроковi зобов'язання	1515	79 202	79 202
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами	1635	14 188	14 362


Концентрацiя балансiв з пов'язаними  сторонами станом на 31 грудня 2014 року:

Показники балансу	Код рядка	Баланси з пов'язаними сторонами	Всього по статтi
Iншi довгостроковi зобов'язання	1515	52 036	52 036
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами	1635	31 829	32 267







Концентрацiя операцiй з пов'язаними  сторонами за 2015 рiк:

Показники звiту про прибутки i збитки	Код рядка	Операцiї з пов'язаними сторонами	Всього по статтi
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	2000	193 977	281 924
Iншi операцiйнi доходи	2120		33 167
Адмiнiстративнi витрати	2130		(13 678)
Витрати на збут	2150	(5 686)	(58 009)
Iншi операцiйнi витрати	2180		(68 693)
Iншi доходи	2240		203
Фiнансовi витрати	2550	(1 366)	(1 366)

Концентрацiя операцiй з пов'язаними  сторонами за 2014 рiк:

Показники звiту сукупний дохiд	Код рядка	Операцiї з пов'язаними сторонами	Всього по статтi
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	2000	83 008	157 173
Iншi операцiйнi доходи	2120		16 880
Адмiнiстративнi витрати	2130		(10 532)
Витрати на збут	2150	17 967	(32 989)
Iншi операцiйнi витрати	2180		(45 423)
Iншi доходи	2240		79
Фiнансовi витрати	2550	(602)	(602)
Iншi витрати	2270		(2)
7. ЧИСТИЙ ДОХIД  ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї та послуг була представлена наступним чином:

Виручка вiд реалiзацiї	2015 рiк	2014 рiк
Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг	2 597	3 033
Чистий дохiд вiд  реалiзацiї товарiв	38	676
Чистий дохiд вiд  реалiзацiї готової продукцiї	279 289	153 464
Всього	281 924	157 173
8. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:

Собiвартiсть вiд реалiзацiї	2015 рiк	2014 рiк
Собiвартiсть готової продукцiї	(144 056)	(97 675)
Собiвартiсть  товарiв	(22)	( 431)
Всього	(144 078)	(98 106)

9. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати  були представленi наступним чином:

Адмiнiстративнi витрати  	2015 рiк	2014 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування	(7 749)	(6 900)
Амортизацiя	(617)	(454)
Професiйнi та iнформацiйно-консультацiйнi послуги	(425)	(582)
Послуги зв'язку	(307)	(412)
Страхування майна	(1 387)	(190)
Послуги  банку 	(464)	(251)
Витрати на вiдрядження	(632)	(381)
Iншi	(2 097)	(1 362)
Всього	(13 678)	(10 532)

10. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут були представленi наступним чином:

Витрати на збут	2015 рiк	2014 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування	(5 798)	(378)
Витрати тари та тарних матерiалiв	(2 874)	(1 088)
Транспортнi витрати	(43 799)	(28 929)
Амортизацiя	(154)	(121)
Iншi	(5 384)	(2 473)
Всього	(58 009)	(32 989)


11. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:

	2015 рiк
	доходи	витрати
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти	883	(1 878)
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди	61	
Визнанi штрафи, пенi, неустойки		(44)
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв	1 274	(966)
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi	30 396	(56 728)
Доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв	338	
Iншi доходи/(витрати)	215	(9 077)
Всього	33 167	(68 693)





Iншi операцiйнi доходи та витрати	

2014 рiк
	доходи	витрати
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти	1 163	(333)
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди	42	(27)
Визнанi штрафи, пенi, неустойки		(827)
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв	784	(851)
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi	14 742	(37 337)
Доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв	51	3
Iншi доходи/(витрати)	98	(6 045)
Всього	16 880	(45 423)

12. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:

	2015 рiк
	доходи	витрати
Нарахованi проценти на кредит вiд нерезидента	---	(1 366)
Всього	---	(1 366)

Фiнансовi доходи та витрати	2014 рiк
	доходи	витрати
Нарахованi проценти на кредит вiд нерезидента	---	(602)
Всього	---	(602)
13. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:

	2015 рiк
	доходи	витрати
Iншi доходи (витрати)	203	---
Всього	203	---

Iншi доходи та витрати	2014 рiк
	доходи	витрати
Iншi доходи (витрати)	79	(2)
Всього	79	(2)

14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:

               
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання	Залишок на 31 грудня 2015 року	Залишок на 31 грудня 2014 року
Вiдстроченi податковi активи, в тому числi:	1 161	4 214
ВПА, нарахованi на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам	---	271
ВПА,  нарахованi на забезпечення закриття кар'єрiв	1 161	751
ВПА,  нарахованi на резерв сумнiвних боргiв	---	42
ВПА,  нарахованi на невикористанi в податковому облiку витрати 	---	3 150
Вiдстроченi податковi зобов'язання, в тому числi:	3 100	1 787
ВПЗ, нарахованi на вартiсть основних засобiв	3 100 	1 746
ВПЗ, нарахованi на  вартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї, вироблених до 01 квiтня 2011 року	---	41
Разом ВПА та ВПЗ	1 939	2 427
   
15. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2015 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

	Будинки, споруди та передавальнi пристрої	Машини та обладнання	Транспортнi засоби	Iнструменти, прилади, iнвентар	Iншi основнi засоби	Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи	Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного перiоду	63575	61446	8590	979	264	1159	136013
Придбано основних засобiв	7603	10 860	490	2309	-	302	21564
Вибуло	172	97	37	4	-	34	344
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду	71006	72209	9043	3284	264	1427	157233
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного перiоду	35460	26426	6838	551	175	1130	70580
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод	3603	4322	503	332	12	302	9073
Вибуло	147	97	35	4	29	5	317
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду	38916	30651	7305	879	158	1427	79336
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду	32090	41558	1738	2405	106	-	77897
	
Станом на 31 грудня 2015 року вартiсть основних засобiв, призначених до продажу, становить 1914 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2014 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

Показники	Будинки, споруди та передавальнi пристрої	Машини та обладнання	Транспортнi засоби	Iнструменти, прилади, iнвентар	Iншi основнi засоби	Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи	Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року	60845	58884	8105	643	265	1000	129742
Придбано основних засобiв	3565	3544	533	338	0	180	8160
Вибуло	835	982	48	2	1	21	1889
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду	63575	61446	8590	979	264	1159	136013
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року	33266	24373	6284	480	162	971	65536
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод	2765	2964	600	73	14	180	6596
Вибуло	571	911	46	2	1	21	1552
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду	35460	26426	6838	551	175	1130	70580
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду	28115	35020	1752	428	89	29	65433
	
Станом на 31 грудня 2014 року вартiсть основних засобiв, призначених до продажу становить 1985 тис. грн.

16. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

Рух нематерiальних активiв представлений таким чином:

.	Нематерiальнi активи
Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня 2014 року	450
Надiйшло у 2014 роцi	420
Накопичена амортизацiя у 2014 роцi	90
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 року	780
Надiйшло у 2015 роцi	103
Накопиченаамортизацiя у 2015 роцi	198
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року	685

До складу нематерiальних активiв входить вартiсть програмних продуктiв, якi використовуються у господарськiй дiяльностi Товариства.

17. ЗАПАСИ
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
	
Запаси	31 грудня 2015 року	31 грудня 2014 року
Сировина i матерiали	8 844	5 958
Паливо	5 388	1 684
Тата i тарнi матерiали	1 225	563
Запаснi частини	746	260
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети	287	134
Напiвфабрикати	16 109	10 962
Готова продукцiя	25 869	17 658
Товари	9	1
Всього	58 477	37 220


18. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО

Торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином:

Дебiторська заборгованiсть	31 грудня 2015 року	31 грудня 2014 року
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю (первiсна вартiсть)	5 573	6 287
Резерв сумнiвних боргiв	0	231
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю (чиста вартiсть)	5 573	6 056
Iнша дебiторська заборгованiсть	2 074	230
Всього	7 647	6 286

19. ПЕРЕДПЛАТИ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ, НЕТТО
        Станом на 31 грудня 2015 року передплати та iншi оборотнi активи були представленi таким чином:

Дебiторська заборгованiсть	31 грудня 2013 року	31 грудня 2014 року
Аванси постачальникам	5 554	7 928
Iншi оборотнi активи	35	99
Всього	5 589	8 027
	
Передплати, зробленi третiм сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за матерiали та енергоносiї.








20. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Поточнi податковi активи  та зобов'язання Товариства були представленi наступним чином:

Поточнi податковi активи  та зобов'язання 	31 грудня 2015 року	31 грудня 2014 року
Поточнi податковi активи, в т. ч.:	9 563	10 824
Податок на додану вартiсть	3 533	6477
Податок на прибуток	3 228	3 633
Податок з доходiв фiзичних осiб	1 140	107
Мiсцевi податки та збори	1 606	607
Вiйськовий збiр	56	---
Поточнi податковi зобов'язання , в т. ч.	---	10
Вiйськовий збiр	---	10

21. ГРОШОВI КОШТИ
Станом на 31 грудня 2015 року грошовi кошти були представленi наступним чином:

Грошовi кошти	31 грудня 2015 року	31 грудня 2014 року
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках	9 765	2 304
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках	4 583	6 559
Всього	14 348	8 863
22. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО
	Станом на 31 грудня 2015 року статутний капiтал Товариства становив 5 910 535,75 грн., роздiлений на 23 642 143 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.  кожна. 
	
Станом на 31 грудня 2015 року найбiльшою часткою акцiй ПАТ "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв" володiє Компанiя "Imerys Refractori  Minerals Clerac" (Францiя): 21 124 618 акцiй, що складає 89,3515 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй. Iншi юридичнi i фiзичнi особи володiють 2 517 525 акцiй, що складає 10,6485  вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй.
23. ПОЗИКИ
	Станом на 31 грудня 2015 року Товариство має зобов'язання за позикою перед нерезидентом  Компанiєю IMERYS (Францiя) в розмiрi 3300 тис.  доларiв США, що за курсом НБУ на дату складання фiнансової звiтностi складає  79 202 тис. грн.
24. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
	Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть	31 грудня 2015 року	31 грудня 2014 року
Заборгованiсть  постачальникам за сировину, матерiали, послуги	2 837	4297
Iнша кредиторська заборгованiсть	1 172	1499
Всього	4 009	5796

25. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
	Станом на 31 грудня 2015 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов'язання були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть	31 грудня 2015 року	31 грудня 2014 року
Передплати отриманi	14 362	32 267
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом	0	10
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню	0	323
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi	878	762
Всього	15 240	33 362

26. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
	Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв представлена в розрiзi збуту продукцiї Товариства в Українi та  на експорт за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року. 
	
	Сегмент 1
Україна	Сегмент 2
Зарубiжжя	Нерозподiленi суми	Разом
Дохiд вiд реалiзацiї	43 534	238 390		281 924
Iншi операцiйнi доходи	1 888	31 279		33 167
Iншi доходи			203	203
Всього зовнiшнi доходи	45 422	269 669	203	315 294
Собiвартiсть готової продукцiї та реалiзованих послуг	38 594	105 484		144 078
Валовий прибуток сегментiв	6 828	164 185	203	171 216
Витрати на збут	5 199	46 176	6 634	58009
Нерозподiленi витрати			83 737	83 737
Прибуток до оподаткування	1 629	118 009	(90 168)           	29 470
Податок на прибуток			(6 982)	(6 982)
Чистий прибуток (сукупний дохiд)	1 629	118 009	(97 150)	22 488
Сегментнi активи			176 120	176 120
Сегментнi зобов'язання	129	14 233	94 317	108 679

	










Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв представлена в розрiзi збуту продукцiї Товариства в Українi та  на експорт за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року. 

Показники	Сегмент 1
Україна	Сегмент 2
Зарубiжжя	Нерозподiленi суми	Разом
Дохiд вiд реалiзацiї	49 712	107 461		157 173
Iншi операцiйнi доходи		1 090	15 790	16 880
Iншi доходи			79	79
Всього зовнiшнi доходи	49 712	108 551	15 869	174 132
Собiвартiсть гп та реалiзованих послуг	31 326	66 780		98 106
Валовий прибуток сегментiв	18 386	41 771	15 869	76 020
Витрати на збут	9 095	23 894		32 989
Нерозподiленi витрати		11 138	45 421	56 559
Прибуток до оподаткування	9 291	6 739	       (29 552)	(13 522)
Податок на прибуток			1979	1979
Чистий прибуток (сукупний дохiд)	9 291
	6 739	(27573)	(11543)
Сегментнi активи	5 165	891	135 429	141 485
Сегментнi зобов'язання	112	32 155	64 607	96 874


До сегментних доходiв вiдносяться  доходи  вiд реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат - собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї. Iншi активи, зобов'язання, доходи i витрати, а також податок на прибуток контролюються Товариством в цiлому.
           
27. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
	Операцiйне середовище
	Особливостi економiки України характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
	Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
            Керiвництво вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства  в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
            Оподаткування
	У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.
	Юридичнi питання
	Протягом 2015 року ПАТ "ВКВ" прийнято участь в 52 судових засiданнях по попереднiх та поточних судових справах. Подано 3 позовних заяви щодо стягнення заборгованостi, рiшення винесено на користь ПАТ "ВКВ". Оскаржено 2 акти перевiрки контролюючих органiв.
           Товариство є позивачем в декiлькох iнших судових справах, вирiшення яких не матиме значного впливу на фiнансовий стан Товариства.            
 	
28. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. 

29. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
	Пiсля 31 грудня 2015 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi  могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.



