
Звіт та висновки Ревізійної комісії 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі за текстом Товариство або ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»)

за 2017 рік

Загальними  зборами  акціонерів  21.06.2017  року  було  прийнято  рішення  щодо
затвердження на посадах діючого складу Ревізійної комісії:

1 Ігнатюк Кирило Володимирович

2 Селезньова Юлія Віталіївна

3 Капука Андрій Вікторович

4 Пашенцев В’ячеслав Володимирович

Ревізійна  комісія  керується  Статутом  ПАТ  “ПОКРОВСЬКИЙ  ГЗК”,  Положенням  про
Ревізійну  комісію  ПАТ  “ПОКРОВСЬКИЙ  ГЗК”,  нормативними  актами  Кабінету  Міністрів  та
Міністерства фінансів України.

Відповідальність за достовірність та повноту звітів несе Правління ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ
ГЗК». 

Облікова політика у всіх її суттєвих аспектах відповідає основним вимогам законодавства,
яке регулює ведення бухгалтерського обліку, а саме Закону України від 16.07.1999р. № 996 «Про
бухгалтерський  облік  та  фінансову звітність  в  Україні”,  Положень  та  інструкцій  Міністерству
фінансів України, Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться з використанням автоматизованих підсистем.
Зберігання  документів  відбувається  у  відповідності  до  наказу  Міністерства  Юстиції

України  від  12.04.2012  року  №578/5  «Про  затвердження  Переліку  типових  документів,  що
створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій із зазначенням строків зберігання”.

Ведення податкового обліку відповідає вимогам діючого законодавства.
Бухгалтерський баланс та звітність за 2017 рік складені на підставі первинних документів

аналітичного та синтетичного обліку відповідно вимог діючого законодавства.
Фінансові звіти не містять недостовірної інформації.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (тис. грн.)

Найменування показника 2017 рік

Усього активів 3 957 527
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 795 037
Запаси 652 488
Сумарна дебіторська заборгованість 1 339 245
Грошові кошти та їх еквіваленти 59 210
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 114 372
Власний капітал 1 884 271
Зареєстрований (статутний) капітал 736 134
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 437 493
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 635 763
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 655 988
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 944 534 920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,22278


