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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФIЯ УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 02469333 

4. Місцезнаходження 

 18015, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, Приднiпровський, вулиця Громова, 

будинок 2 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (0472) 545901, 0472-545905 

6. Електронна поштова адреса  

 02469333@afr.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 30.04.2014 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень. Цiннi папери України  30.04.2014 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://www.mm

p-ukraina.com/ в мережі Інтернет 30.04.2014 

 (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 X 

 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    

7. Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента: 

Наказом Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ 

УКРАЇНА" вiд 30 сiчня 2014 року № 64к увiльнено вiд виконання обов'язкiв головного 

бухгалтера  Хроненко Тетяну Борисiвну, посадова особа не дала згоди на вiдкриття iнформацiї 

про персональнi данi; не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Посадова особа 

виконувала обов'язки головного бухгалтекра з 10.12.2013 року по 30.01.2014 року, на перiод 

вiдсутностi головного бухгалтера. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає.Наказом Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" вiд 30 сiчня 2014 року № 64к призначено головним 

бухгалтером товариства Слєпченко Свiтлану Миколаївну, посадова особа не дала згоди на 

вiдкриття iнформацiї про персональнi данi; не володiє часткою в статутному капiталi 

товариства. Посади, якi обiймала особа: керiвник групи бухгалтерського облiку, головний 

бухгалтер. Особа призначена на посаду до 30.01.2015 року. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

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    

14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:   

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї    

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї    

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв    

16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що 

виникала протягом звiтного перiоду    

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 "ГРАФIЯ УКРАЇНА" 

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

 А01 №585043 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 22.06.1992 

4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 5880000 

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) 

 269 

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

 18.12 - Друкування iншої продукцiї; 

 17.29 - Виробництво iнших виробiв з паперу та картону; 

 46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

10. Органи управління підприємства 

 Органи управлiння не заповнюється акцiонерними товариствами. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

 300335 

3) Поточний рахунок 

 2600216851 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

5) МФО банку 

 300335 

6) Поточний рахунок 

 2600216851 

 

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 

Збирання, заготiвля окремих 

видiв вiдходiв як вторинної 

сировини (вiдходiв полiмерних, 

вiдходiв гумових, у тому числi 

зношених шин) 

АГ № 594573 31.05.2011 Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України 

26.11.2014 



Опис Лiцензiя буде продовжена пiсля  закiнчення дiї. 

Придбання, зберiгання, 

використання прекурсорiв 

(списку 2 таблицi IV) "Перелiку 

наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

АВ № 614609 05.04.2012 Державної служби України з 

контролю за наркотиками 

05.04.2017 

Опис Лiцензiя буде продовжена пiсля  закiнчення дiї. 

 

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) 

Graphia Gundlach 

Beteiligungsgesellschaft mbH 
нерезидент 

D-336, Нiмеччина, - р-н, 

Бiлефельд, Graphiastrasse, 1 
94,7755 

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) 

Фiзичнi особи-резиденти 

України 
    5,2245 

Усього 100 

 

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 

 Пономар Володимир Васильович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища,  маркетолог 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Українсько-нiмецьке закрите акцiонерне товариство "Графiя Україна", Заступник голови 

правлiння 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 13.04.2010,обрано з моменту прийняття рiшення Наглядовою Радою Товариства на 

позачерговому засiданнi до прийняття рiшення про його переобрання згiдно iз Статутом 



Товариства. 

 

9) Опис 

 Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно трудового 

контракту. 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж керiвної роботи 16 рокiв 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Українсько-

нiмецьке закрите акцiонерне товариство "Графiя Україна", Заступник голови правлiння 

Дата обрання:  

13.04.2010,обрано з моменту прийняття рiшення Наглядовою Радою Товариства на 

позачерговому засiданнi до прийняття рiшення про його переобрання згiдно iз Статутом 

Товариства. 

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. 

 1. Голова Правлiння керує роботою Правлiння. Рiшення, що приймаються Головою 

Правлiння в межах виконання своїх функцiональних обов'язкiв, оформлюються у виглядi 

наказiв. 

2. Голова Правлiння в межах, визначених Статутом, має право: 

(i) самостiйно вирiшувати усi питання виробничо-господарської дiяльностi Товариства;  

(ii) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї;  

(iii) розпоряджатися коштами та майном Товариства;  

(iv) пiдписувати довiреностi, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства, 

скрiплювати свiй пiдпис печаткою Товариства; 

(v) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння;  

(vi) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та 

накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного трудового законодавства України, 

Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 

(vii) укласти колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю трудового колективу 

Товариства;  

(viii) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законодавством i Статутом або делегованi 

Загальними Зборами, Наглядовою Радою, Правлiнням.  

3. Голова Правлiння зобов'язаний: 

(i) органiзовувати роботу Правлiння, скликати його засiдання та головувати на них, 

визначати порядок денний засiдань Правлiння;  

(ii) органiзовувати ведення та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння;  

(iii) голосувати з усiх питань порядку денного на засiданнях Правлiння;  

(iv) забезпечувати оперативне управлiння Товариством, органiзовувати виробничо-

господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть Товариства;  

(v) виконувати та забезпечувати виконання рiшень органiв Товариства;  

(vi) надавати Загальним Зборам та Наглядовiй Радi iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, 

передавати Наглядовiй Радi по одному примiрнику виданих Правлiнням та Головою Правлiння 

рiшень, наказiв (крiм кадрових), протоколiв засiдань Правлiння тощо;  

(vii) неухильно дотримуватися вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, у тому 

числi щодо обмежень господарської дiяльностi Товариства;  

(viii) забезпечувати вiдповiднiсть рiшень, ухвалених Головою Правлiння та Правлiнням, 

чинному законодавству України, Статуту та внутрiшнiм документам Товариства;  

(ix) виконувати Правила внутрiшнього трудового розпорядку Товариства;  

(x) забезпечувати фiнансово-економiчну стабiльнiсть, конкурентоспроможнiсть та 

прибутковiсть Товариства;  

(xi) забезпечувати ефективне та рацiональне використання ресурсiв, доцiльнiсть видаткiв 

Товариства;  



(xii) забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податкiв та iнших обов'язкових 

платежiв, а також своєчасну виплату заробiтної плати працiвникам Товариства у повному обсязi;  

(xiii) забезпечувати формування та використання фондiв Товариства вiдповiдно до чинного 

законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;  

(xiv) забезпечувати Товариство квалiфiкованими кадрами, забезпечувати для найманих 

працiвникiв безпечнi та сприятливi умови працi; 

(xv) вiд iменi Товариства укладати та виконувати колективний договiр;  

(xvi) забезпечувати своєчасне надання Товариством передбаченої законодавством України 

звiтностi та iнформацiї;  

(xvii) пiдписувати з особами, обраними на посаду члена Наглядової Ради цивiльно-правовi чи 

трудовi договори (контракти), якщо iнше не встановлено рiшенням Загальних Зборiв.  

4. Голова Правлiння призначає першого заступника Голови Правлiння, заступникiв Голови 

Правлiння та секретаря Правлiння зi складу Правлiння, затвердженого Наглядовою Радою. 

5. Перший заступник Голови Правлiння, заступник Голови Правлiння виконує обов'язки Голови 

Правлiння у разi його вiдсутностi або неможливостi виконання покладених на нього обов'язкiв 

на пiдставi наказу Голови Правлiння або рiшення Наглядової Ради. Якщо наказом Голови 

Правлiння або рiшенням Наглядової Ради не передбачено iнше, при виконаннi функцiй Голови 

Правлiння перший заступник, заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд 

iменi Товариства та виконувати всi iншi функцiї i приймати рiшення, вiднесенi до компетенцiї 

Голови Правлiння чинним законодавством України, Статутом, рiшеннями Наглядової Ради чи 

Правлiння. 

6. Кожний заступник Голови Правлiння виконує окремi функцiї у галузi виробництва, 

економiки, фiнансiв тощо. Розподiл функцiй мiж першим заступником, заступниками Голови 

Правлiння здiйснюється за рiшенням Голови Правлiння. 

7. Голова та члени Правлiння зобов'язанi особисто виконувати покладенi на них обов'язки.  

8. Голова Правлiння iнформує членiв Правлiння про ухваленi ним рiшення з питань, 

делегованих Правлiнням на одноособовий розгляд Голови Правлiння. Члени Правлiння 

iнформують Голову Правлiння про поточнi справи Товариства у межах своїх функцiй та про 

виконання покладених на них обов'язкiв. 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Брiчєєва Iнна Вадимiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 Вища, iнженер-економiст 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 10 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Українсько-нiмецьке закрите акцiонерне товариство "Графiя Україна", Керiвник 

фiнансової служби 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 13.04.2010, обрано з моменту прийняття рiшення Наглядовою Радою Товариства на 

позачерговому засiданнi до 30.09.2014 або до дати прийняття Наглядовою Радою чи Загальними 

Зборами Акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання її повноважень. 



9) Опис 

 1. Перший заступник Голови Правлiння, заступник Голови Правлiння виконує обов'язки 

Голови Правлiння у разi його вiдсутностi або неможливостi виконання покладених на нього 

обов'язкiв на пiдставi наказу Голови Правлiння або рiшення Наглядової Ради. Якщо наказом 

Голови Правлiння або рiшенням Наглядової Ради не передбачено iнше, при виконаннi функцiй 

Голови Правлiння перший заступник, заступник має право без довiреностi здiйснювати 

юридичнi дiї вiд iменi Товариства та виконувати всi iншi функцiї i приймати рiшення, вiднесенi 

до компетенцiї Голови Правлiння чинним законодавством України, Статутом, рiшеннями 

Наглядової Ради чи Правлiння. 

2. Кожний заступник Голови Правлiння виконує окремi функцiї у галузi виробництва, 

економiки, фiнансiв тощо. Розподiл функцiй мiж першим заступником, заступниками Голови 

Правлiння здiйснюється за рiшенням Голови Правлiння. 

3. Голова та члени Правлiння зобов'язанi особисто виконувати покладенi на них обов'язки.  

4. Голова Правлiння iнформує членiв Правлiння про ухваленi ним рiшення з питань, 

делегованих Правлiнням на одноособовий розгляд Голови Правлiння. Члени Правлiння 

iнформують Голову Правлiння про поточнi справи Товариства у межах своїх функцiй та про 

виконання покладених на них обов'язкiв. 

5. Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Дата обрання:  

13.04.2010, обрано з моменту прийняття рiшення Наглядовою Радою Товариства на 

позачерговому засiданнi до 30.09.2014 або до дати прийняття Наглядовою Радою чи Загальними 

Зборами Акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання її повноважень. 

13 квiтня 2010 року; термiн, на який обрано: до 30 вересня 2014 року або до прийняття рiшення 

про переобрання згiдно зi Статутом. 

 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової Ради 

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

 Вiльгельм Хьорманзедер 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1954 

5) Освіта 

 вища, iнженер, доктор 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрiя, Вiдень, Брамплатц, 6: Голова Ради Директорiв 

ММ Графiя Бетайлiгунгс унд Фервальтунгс ГмбХ, Нiмеччина, Байерсбронн, Зегмюлевег 18: 

Керуючий Директор 

Графiя Гундлах Бетайлiгунгзгезельшафт мбХ, Нiмеччина, Бiлефельд, 33649: Керуючий 

Директор 

 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або 

переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради 



9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Термiн на який обрано на посаду: з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання 

або переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради. Також, 

повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ "Графiя Україна" можуть припинятись достроково 

або тривати бiльш довгий час у випадках та у способи, передбаченi Статутом ПАТ "Графiя 

Україна" та чинним законодавством 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

"Графiя Україна" вiд 27 серпня 2011 року, протокол № 21, обрано: 

членом Наглядової Ради - пана Вiльгельма Хьорманзедера. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Голова Ради Директорiв в  АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: ММ Графiя Бетайлiгунгс 

унд Фервальтунгс ГмбХ; Графiя Гундлах Бетайлiгунгзгезельшафт мбХ; Майер-Мелнхоф Картон 

Гезеллшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байерсбронн Фрiшфасер Картон ГмбХ; Майер-Мелнхоф 

Еербеек Б. В.; Колiчево Картон Проiзводня Картона Д.о.о.; Майер-Мелнхоф Гернсбах ГмбХ; 

Майер-Мелнхоф Картонбоард Iнтернешнл ГмбХ; Майер-Мелнхоф Бельгiя Н. В.; Майер-

Мелнхоф Iталiя С.Р.Л.; ММП Премiум Прiнтiнг Центр ГмбХ; Майер-Мелнхоф Прiнтiнг енд 

Пекеджинг Приватна Акцiонерна Компанiя Тегерану № 21; ММ Графiя ГмбХ; Майер-Мелнхоф 

Пекеджiнг Австрiя ГмбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджинг Iнтернешнл ГмбХ; ММ Пекеджинг 

Францiя С.A.С.; Майер-Мелнхоф Пекеджинг ЮK Лiмiтед; ММ Полiграфоформленiє Лтд.; 

Майер-Мелнхоф Пекеджинг Iберiка СЛ; TEК ММП САРЛ; Аль-Екбаль Прiнтiнг енд Пекеджинг 

Кo. 

1. Голова Наглядової Ради:  

(i) органiзує роботу Наглядової Ради;  

(ii) скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, затверджує порядок денний 

засiдань, органiзовує ведення та зберiгання протоколiв засiдання Наглядової Ради;  

(iii) голосує з усiх питань порядку денного на засiданнях Наглядової Ради, за винятком 

питань, щодо яких у нього є зацiкавленiсть; 

(iv) вiд iменi Товариства пiдписує трудовi контракти з Головою та членами Правлiння.  

2. Порядок денний засiдання Наглядової Ради затверджується Головою Наглядової Ради. 

3. На засiданнi Наглядової Ради можуть бути ухваленi рiшення з питань, не внесених до порядку 

денного засiдання, якщо Голова Наглядової Ради не заперечує проти винесення цих питань на 

голосування. 

4. Позачерговi засiдання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разi 

необхiдностi за власною iнiцiативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревiзiйної Комiсiї, 

Правлiння, Голови або члена Правлiння.  

5. Вимога щодо скликання позачергового засiдання подається Головi Наглядової Ради iз 

зазначенням порядку денного засiдання. Позачергове засiдання Наглядової Ради скликається не 

пiзнiше нiж через тридцять днiв пiсля надходження вимоги, заяви. 

6. Про скликання позачергового засiдання члени Наглядової Ради повiдомляються у порядку, 

визначеному Головою Наглядової Ради. 

7. Засiдання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 

половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо iнше не передбачено чинним 

законодавством. 

8. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного 

засiдання беруть участь члени Правлiння та iншi визначенi нею особи.  

9. Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi 

беруть участь у засiданнi та мають право голосу, за винятком випадкiв, у яких Законом "Про 

акцiонернi товариства" чи Статутом вимагається бiльша кiлькiсть голосiв. 

10. Пiд час голосування на засiданнi кожен iз членiв Наглядової Ради має один голос. У разi, 



якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Наглядової Ради є вирiшальним. 

11. Рiшення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом вiдкритого голосування.  

12. Засiдання Наглядової Ради може проводитися у формi: 

(i) спiльної присутностi членiв Наглядової Ради у визначеному мiсцi для обговорення 

питань порядку денного та голосування;  

(ii) заочного голосування; та/або  

(iii) обговорення питань порядку денного та прийняття рiшень у порядку, визначеному 

Головою Наглядової Ради.  

13. Секретар Наглядової Ради веде протокол засiдання Наглядової Ради, який пiдписується 

Головою Наглядової Ради та секретарем. У разi, якщо секретаря Наглядової Ради не призначено 

або вiн вiдсутнiй на засiданнi Наглядової Ради, протокол веде i пiдписує Голова Наглядової Ради 

одноосiбно.  

14. У разi, якщо засiдання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутностi 

членiв Наглядової Ради у визначеному мiсцi, то члени Наглядової Ради, якi беруть участь у 

засiданнi, повиннi поставити свої пiдписи пiд копiями протоколу засiдання. 

15. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту 

обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними 

зборами акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради; 

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; посадова особа 

не надала згоди на розголошення паспортних даних.  

27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або 

переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради 

 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

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

 Андреас Блашке 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища, доктор 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрiя, Вiдень, Брамплатц, 6: член Ради Директорiв 

Мейр-Мельнхоф Графiя Iзмiр А.S., 35900 Таiр (Iзмiр), Таiр Органiзе Санаї Бьолгесi, Туреччина: 

Директор 

Нойпак Гезельшафт мбХ 2651 Райхенау, Хiршванг 77, Австрiя: Директор 

 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або 

переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради. 

9) Опис 

 1. Рiшення про обрання членiв Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах 



шляхом кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разi, якщо на 

Загальних Зборах обраний її повний склад. 

2. Позачерговi засiдання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разi 

необхiдностi за власною iнiцiативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревiзiйної Комiсiї, 

Правлiння, Голови або члена Правлiння.  

3. Про скликання позачергового засiдання члени Наглядової Ради повiдомляються у порядку, 

визначеному Головою Наглядової Ради. 

4. Засiдання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 

половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо iнше не передбачено чинним 

законодавством. 

5. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного 

засiдання беруть участь члени Правлiння та iншi визначенi нею особи.  

6. Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi 

беруть участь у засiданнi та мають право голосу, за винятком випадкiв, у яких Законом "Про 

акцiонернi товариства" чи Статутом вимагається бiльша кiлькiсть голосiв. 

7. Пiд час голосування на засiданнi кожен iз членiв Наглядової Ради має один голос. У разi, 

якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Наглядової Ради є вирiшальним. 

8. Рiшення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом вiдкритого голосування.  

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання 

або переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради;  

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;  

посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 

мiсце роботи в тому числi протягом останнiх п'яти рокiв: член Ради Директорiв в АТ Мейр-

Мельнхоф Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Графiя Iзмiр А.S.; Нойпак Гезельшафт мбХ; 

Майер-Мелнхоф Пекеджинг ГбмХ; ММ Пекеджинг Сiзар ГмбХ; ММ Пекеджинг Шiллiнг ГмбХ; 

ММ Пекеджинг Бетейлгангс-унд Вермалтунгс ГмбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджинг 

Великобританiя Лiмiтед; Майер-Мелнхоф Iберiка Пекеджинг С.Л.  

27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або 

переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради. 

 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

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

 Олiвер Шумi 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища, доктор 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрiя: член Ради Директорiв; Мейр-Мельнхоф 

Картонборд Ю Кей Лiмiтед, Об'єднане Королiвство Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї: 

Директор; КартПрiнт Iншуранс АГ, Лiхтенштейн: Директор.  



8) дата обрання та термін, на який обрано 

 27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або 

переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради. 

9) Опис 

 1. Повноваження члена наглядової ради   дiйснi з моменту  його  обрання  

загальними  

1. Рiшення про обрання членiв Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах шляхом 

кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разi, якщо на Загальних 

Зборах обраний її повний склад. 

2. Позачерговi засiдання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разi 

необхiдностi за власною iнiцiативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревiзiйної Комiсiї, 

Правлiння, Голови або члена Правлiння.  

3. Про скликання позачергового засiдання члени Наглядової Ради повiдомляються у порядку, 

визначеному Головою Наглядової Ради. 

4. Засiдання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 

половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо iнше не передбачено чинним 

законодавством. 

5. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного 

засiдання беруть участь члени Правлiння та iншi визначенi нею особи.  

6. Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi 

беруть участь у засiданнi та мають право голосу, за винятком випадкiв, у яких Законом "Про 

акцiонернi товариства" чи Статутом вимагається бiльша кiлькiсть голосiв. 

7. Пiд час голосування на засiданнi кожен iз членiв Наглядової Ради має один голос. У разi, 

якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Наглядової Ради є вирiшальним. 

8. Рiшення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом вiдкритого голосування.  

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання 

або переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради;  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;  

Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.  

протягом останнiх п'яти рокiв: член Ради Директорiв в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: 

Мейр-Мельнхоф Картонборд Ю Кей Лiмiтед; КартПрiнт Iншуранс АГ; ММ Картон ФoллaКелл 

А.С.; ММ Графiя Iнновапрiнт ГмбХ; Майер-Мелнхоф Графiя Iзмiр А.С.; Суперпак Амбалай 

Санайi ве Тiджарет Анонiм Шiркетi Айдин, Асф.; ММ Пекеджинг Беренс ГмбХ; ММ Пекеджинг 

Вeрвaлтунгс Беренс ГмбХ; ММ Пекеджинг Сiзар ГмбХ; ММП Ньюпак Полска Сп.з.o.o.; ММ 

Полiграфоформленiє Лтд; ММ Пекеджинг Колумбiя С А С; Майер-Мелнхоф Пекеджинг 

Марiнеттi Лiмiтада; 

27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або 

переобрання Наглядової Ради у повному  складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

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

 Райнер Шмiдт 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 



 1959 

5) Освіта 

 вища, iнженер 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрiя: член Ради Директорiв; ММ Графiя Трiєр ГмбХ, 

Нiмеччина: Керуючий Директор; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ, Нiмеччина: Керуючий 

Директор. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або 

переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради. 

9) Опис 

 1. Рiшення про обрання членiв Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах 

шляхом кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разi, якщо на 

Загальних Зборах обраний її повний склад. 

2. Позачерговi засiдання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разi 

необхiдностi за власною iнiцiативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревiзiйної Комiсiї, 

Правлiння, Голови або члена Правлiння.  

3. Про скликання позачергового засiдання члени Наглядової Ради повiдомляються у порядку, 

визначеному Головою Наглядової Ради. 

4. Засiдання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 

половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо iнше не передбачено чинним 

законодавством. 

5. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного 

засiдання беруть участь члени Правлiння та iншi визначенi нею особи.  

6. Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi 

беруть участь у засiданнi та мають право голосу, за винятком випадкiв, у яких Законом "Про 

акцiонернi товариства" чи Статутом вимагається бiльша кiлькiсть голосiв. 

7. Пiд час голосування на засiданнi кожен iз членiв Наглядової Ради має один голос. У разi, 

якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Наглядової Ради є вирiшальним. 

8. Рiшення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом вiдкритого голосування.  

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання 

або переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради;  

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;  

посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.  

Протягом останнiх п'яти рокiв: директор в: ММ Графiя Трiєр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Гравюре 

ГмбХ; ММ Графiя Бiлефельд ГмбХ; Графiї Гундлак мбХ; ММ Графiя Iнновапрiнт ГмбХ; ММ 

Графiя Дортмунд ГмбХ; ММ Графiя Бетейлгангс-унд Вермалтунгс ГмбХ. 

27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або 

переобрання Наглядової Ради у повному складi черговими (рiчними) загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" третього року повноважень Наглядової Ради 

 

 

1) Посада 

 Член  ревiзiйної комiсiї 

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

 Солодка Оксана Iванiвна 

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



ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1984 

5) Освіта 

 вища, економiст 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 3 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Графiя Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, начальник вiддiлу фiнансового 

контролiнгу та аналiзу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 27.04.2013, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення 

наступних чергових (рiчних) загальних зборiв 

9) Опис 

 1. Голова Ревiзiйної Комiсiї, заступник Голови Ревiзiйної Комiсiї, секретар Ревiзiйної 

Комiсiї обираються на першому засiданнi новообраної Ревiзiйної Комiсiї з числа її членiв, на 

строк повноважень Ревiзiйної Комiсiї. Особа вважається обраною Головою Ревiзiйної Комiсiї, 

заступником Голови Ревiзiйної Комiсiї, секретарем Ревiзiйної Комiсiї, якщо за неї проголосувала 

бiльшiсть присутнiх на засiданнi членiв Ревiзiйної Комiсiї. Особа, кандидатура якої поставлена 

на голосування, не бере участi у голосуваннi з даного питання. 

 2. Голова Ревiзiйної Комiсiї, заступник Голови Ревiзiйної Комiсiї, секретар Ревiзiйної Комiсiї 

протягом строку дiї повноважень Ревiзiйної Комiсiї можуть бути переобранi за рiшенням 

Ревiзiйної Комiсiї. Особа, яка переобирається, не бере участi у голосуваннi.  

 3. До компетенцiї (функцiй) Ревiзiйної Комiсiї входить проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства, а саме: 

- перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року 

(далi за текстом - "Рiчнi Перевiрки", в однинi - "Рiчна Перевiрка"), та 

- спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що проводяться: з 

iнiцiативи Ревiзiйної Комiсiї, за рiшенням Загальних Зборiв, Наглядової Ради, Правлiння або на 

вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками 

(власником) бiльше 10 вiдсоткiв Акцiй (далi за текстом - "Спецiальнi Перевiрки", в однинi - 

"Спецiальна Перевiрка") (Рiчнi Перевiрки сукупно зi Спецiальними Перевiрками надалi за 

текстом - "Перевiрки", в однинi - "Перевiрка").  

4. При здiйсненнi своїх функцiй Ревiзiйна Комiсiя зобов'язана: 

- проводити Перевiрки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом; 

- за пiдсумками Рiчної Перевiрки пiдготувати та затвердити висновок, в якому мiститься 

iнформацiя про:  

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний 

перiод;  

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання 

звiтностi Товариства. 

- у порядку та строки, встановленi Статутом, звiтувати про свою дiяльнiсть та доповiдати про 

результати проведених Перевiрок Загальним Зборам, Наглядовiй Радi, а у встановлених 

Статутом випадках також Правлiнню; 

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв у разi, якщо в результатi проведених 

Перевiрок виявлена загроза суттєвим iнтересам Товариства. 

5. Ревiзiйна Комiсiя має право: 

- отримувати вiд органiв Товариства, його посадових осiб, пiдроздiлiв та служб усю необхiдну 

для виконання покладених на неї функцiй iнформацiю та документацiю протягом 30 днiв з 



моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;  

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв; 

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв; 

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 

питань, належних до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї;  

- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо дiяльностi посадових осiб 

Товариства.  

6. Органiзацiйною формою роботи Ревiзiйної Комiсiї є проведення чергових та позачергових 

засiдань, Рiчних Перевiрок та Спецiальних Перевiрок.  

8. Члени Ревiзiйної Комiсiї зобов'язанi особисто брати участь у проведеннi Перевiрок та 

засiданнях Ревiзiйної Комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену 

Ревiзiйної Комiсiї або третiй особi. 

9. Засiдання Ревiзiйної Комiсiї вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше 2/3 

дiючого складу Ревiзiйної Комiсiї. 

10. Рiшення Ревiзiйної Комiсiї ухвалюються, якщо за нього проголосувало бiльше половини 

членiв Ревiзiйної Комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. 

11. Пiд час голосування на засiданнi Голова та члени Ревiзiйної Комiсiї мають по одному голосу 

кожен. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Ревiзiйної Комiсiї є вирiшальним. 

12. Рiшення Ревiзiйної Комiсiї ухвалюються, як правило, способом вiдкритого голосування. На 

вимогу будь-кого з членiв Ревiзiйної Комiсiї може бути проведене таємне голосування. 

13. Ревiзiйна Комiсiя звiтує про результати своєї дiяльностi черговим (рiчним) Загальним 

Зборам, а у випадках проведення Спецiальних Перевiрок у поточному роцi пiсля чергових 

(рiчних) Загальних Зборiв - також на вiдповiдних позачергових Загальних Зборах, якщо такi 

позачерговi Загальнi Збори скликаються. 

1. До компетенцiї (функцiй) Ревiзiйної Комiсiї входить проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства, а саме: 

- перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року 

(далi за текстом - "Рiчнi Перевiрки", в однинi - "Рiчна Перевiрка"), та 

- спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що проводяться: з 

iнiцiативи Ревiзiйної Комiсiї, за рiшенням Загальних Зборiв, Наглядової Ради, Правлiння або на 

вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками 

(власником) бiльше 10 вiдсоткiв Акцiй (далi за текстом - "Спецiальнi Перевiрки", в однинi - 

"Спецiальна Перевiрка") (Рiчнi Перевiрки сукупно зi Спецiальними Перевiрками надалi за 

текстом - "Перевiрки", в однинi - "Перевiрка").  

2. При здiйсненнi своїх функцiй Ревiзiйна Комiсiя зобов'язана: 

- проводити Перевiрки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом; 

- за пiдсумками Рiчної Перевiрки пiдготувати та затвердити висновок, в якому мiститься 

iнформацiя про:  

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний 

перiод;  

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання 

звiтностi Товариства. 

- у порядку та строки, встановленi Статутом, звiтувати про свою дiяльнiсть та доповiдати про 

результати проведених Перевiрок Загальним Зборам, Наглядовiй Радi, а у встановлених 

Статутом випадках також Правлiнню; 

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв у разi, якщо в результатi проведених 

Перевiрок виявлена загроза суттєвим iнтересам Товариства. 

3. Ревiзiйна Комiсiя має право: 

- отримувати вiд органiв Товариства, його посадових осiб, пiдроздiлiв та служб усю необхiдну 

для виконання покладених на неї функцiй iнформацiю та документацiю протягом 30 днiв з 



моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;  

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв; 

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв; 

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 

питань, належних до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї;  

- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо дiяльностi посадових осiб 

Товариства.  

4. Органiзацiйною формою роботи Ревiзiйної Комiсiї є проведення чергових та позачергових 

засiдань, Рiчних Перевiрок та Спецiальних Перевiрок.  

5. Члени Ревiзiйної Комiсiї зобов'язанi особисто брати участь у проведеннi Перевiрок та 

засiданнях Ревiзiйної Комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену 

Ревiзiйної Комiсiї або третiй особi. 

6. Засiдання Ревiзiйної Комiсiї вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше 2/3 

дiючого складу Ревiзiйної Комiсiї. 

7. Рiшення Ревiзiйної Комiсiї ухвалюються, якщо за нього проголосувало бiльше половини 

членiв Ревiзiйної Комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. 

8. Пiд час голосування на засiданнi Голова та члени Ревiзiйної Комiсiї мають по одному голосу 

кожен. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Ревiзiйної Комiсiї є вирiшальним. 

9. Рiшення Ревiзiйної Комiсiї ухвалюються, як правило, способом вiдкритого голосування. На 

вимогу будь-кого з членiв Ревiзiйної Комiсiї може бути проведене таємне голосування. 

10. Ревiзiйна Комiсiя звiтує про результати своєї дiяльностi черговим (рiчним) Загальним 

Зборам, а у випадках проведення Спецiальних Перевiрок у поточному роцi пiсля чергових 

(рiчних) Загальних Зборiв - також на вiдповiдних позачергових Загальних Зборах, якщо такi 

позачерговi Загальнi Збори скликаються. 

11. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; Посадова 

особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу фiнансового 

конролiнгу та аналiзу, фахiвець вiддiлу фiнансового контролю та аналiзу, бухгалтер емiтента;  

 

 

 

1) Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

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

 Спiцина Ольга Андрiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1963 

5) Освіта 

 вища, iнженер-економiст 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 1 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "ММ Пекеджiнг Україна", м.Черкаси, вул. Маршала Красовського 19а, спецiалiст 

вiддiлу контролiнгу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 27.04.2013, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення 

наступних чергових (рiчних) загальних зборiв 

9) Опис 



 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних 

чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна".  

Посади, якi обiймала особа: економiст вiддiлу фiнансового контролю та аналiзу ТОВ "ММ 

Пекеджiнг Україна", член Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Графiя Україна"; посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: економiст вiддiлу фiнансового 

контролю та аналiзу ТОВ "ММ Пекеджiнг Україна", член Ревiзiйної Комiсiї емiтента 

До компетенцiї (функцiй) Ревiзiйної Комiсiї входить проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства, а саме: 

- перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року 

(далi за текстом - "Рiчнi Перевiрки", в однинi - "Рiчна Перевiрка"), та 

- спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що проводяться: з 

iнiцiативи Ревiзiйної Комiсiї, за рiшенням Загальних Зборiв, Наглядової Ради, Правлiння або на 

вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками 

(власником) бiльше 10 вiдсоткiв Акцiй (далi за текстом - "Спецiальнi Перевiрки", в однинi - 

"Спецiальна Перевiрка") (Рiчнi Перевiрки сукупно зi Спецiальними Перевiрками надалi за 

текстом - "Перевiрки", в однинi - "Перевiрка").  

2. При здiйсненнi своїх функцiй Ревiзiйна Комiсiя зобов'язана: 

- проводити Перевiрки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом; 

- за пiдсумками Рiчної Перевiрки пiдготувати та затвердити висновок, в якому мiститься 

iнформацiя про:  

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний 

перiод;  

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання 

звiтностi Товариства. 

- у порядку та строки, встановленi Статутом, звiтувати про свою дiяльнiсть та доповiдати про 

результати проведених Перевiрок Загальним Зборам, Наглядовiй Радi, а у встановлених 

Статутом випадках також Правлiнню; 

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв у разi, якщо в результатi проведених 

Перевiрок виявлена загроза суттєвим iнтересам Товариства. 

3. Ревiзiйна Комiсiя має право: 

- отримувати вiд органiв Товариства, його посадових осiб, пiдроздiлiв та служб усю необхiдну 

для виконання покладених на неї функцiй iнформацiю та документацiю протягом 30 днiв з 

моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;  

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв; 

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв; 

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 

питань, належних до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї;  

- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо дiяльностi посадових осiб 

Товариства.  

4. Органiзацiйною формою роботи Ревiзiйної Комiсiї є проведення чергових та позачергових 

засiдань, Рiчних Перевiрок та Спецiальних Перевiрок.  

5. Члени Ревiзiйної Комiсiї зобов'язанi особисто брати участь у проведеннi Перевiрок та 

засiданнях Ревiзiйної Комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену 

Ревiзiйної Комiсiї або третiй особi. 

6. Засiдання Ревiзiйної Комiсiї вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше 2/3 

дiючого складу Ревiзiйної Комiсiї. 

7. Рiшення Ревiзiйної Комiсiї ухвалюються, якщо за нього проголосувало бiльше половини 

членiв Ревiзiйної Комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. 



8. Пiд час голосування на засiданнi Голова та члени Ревiзiйної Комiсiї мають по одному голосу 

кожен. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Ревiзiйної Комiсiї є вирiшальним. 

9. Рiшення Ревiзiйної Комiсiї ухвалюються, як правило, способом вiдкритого голосування. На 

вимогу будь-кого з членiв Ревiзiйної Комiсiї може бути проведене таємне голосування. 

10. Ревiзiйна Комiсiя звiтує про результати своєї дiяльностi черговим (рiчним) Загальним 

Зборам, а у випадках проведення Спецiальних Перевiрок у поточному роцi пiсля чергових 

(рiчних) Загальних Зборiв - також на вiдповiдних позачергових Загальних Зборах, якщо такi 

позачерговi Загальнi Збори скликаються. 

1. До компетенцiї (функцiй) Ревiзiйної Комiсiї входить проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства, а саме: 

- перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року 

(далi за текстом - "Рiчнi Перевiрки", в однинi - "Рiчна Перевiрка"), та 

- спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що проводяться: з 

iнiцiативи Ревiзiйної Комiсiї, за рiшенням Загальних Зборiв, Наглядової Ради, Правлiння або на 

вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками 

(власником) бiльше 10 вiдсоткiв Акцiй (далi за текстом - "Спецiальнi Перевiрки", в однинi - 

"Спецiальна Перевiрка") (Рiчнi Перевiрки сукупно зi Спецiальними Перевiрками надалi за 

текстом - "Перевiрки", в однинi - "Перевiрка").  

2. При здiйсненнi своїх функцiй Ревiзiйна Комiсiя зобов'язана: 

- проводити Перевiрки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом; 

- за пiдсумками Рiчної Перевiрки пiдготувати та затвердити висновок, в якому мiститься 

iнформацiя про:  

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний 

перiод;  

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання 

звiтностi Товариства. 

- у порядку та строки, встановленi Статутом, звiтувати про свою дiяльнiсть та доповiдати про 

результати проведених Перевiрок Загальним Зборам, Наглядовiй Радi, а у встановлених 

Статутом випадках також Правлiнню; 

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв у разi, якщо в результатi проведених 

Перевiрок виявлена загроза суттєвим iнтересам Товариства. 

3. Ревiзiйна Комiсiя має право: 

- отримувати вiд органiв Товариства, його посадових осiб, пiдроздiлiв та служб усю необхiдну 

для виконання покладених на неї функцiй iнформацiю та документацiю протягом 30 днiв з 

моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;  

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв; 

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв; 

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 

питань, належних до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї;  

- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо дiяльностi посадових осiб 

Товариства.  

4. Органiзацiйною формою роботи Ревiзiйної Комiсiї є проведення чергових та позачергових 

засiдань, Рiчних Перевiрок та Спецiальних Перевiрок.  

5. Члени Ревiзiйної Комiсiї зобов'язанi особисто брати участь у проведеннi Перевiрок та 

засiданнях Ревiзiйної Комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену 

Ревiзiйної Комiсiї або третiй особi. 

6. Засiдання Ревiзiйної Комiсiї вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше 2/3 

дiючого складу Ревiзiйної Комiсiї. 

7. Рiшення Ревiзiйної Комiсiї ухвалюються, якщо за нього проголосувало бiльше половини 

членiв Ревiзiйної Комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. 



8. Пiд час голосування на засiданнi Голова та члени Ревiзiйної Комiсiї мають по одному голосу 

кожен. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Ревiзiйної Комiсiї є вирiшальним. 

9. Рiшення Ревiзiйної Комiсiї ухвалюються, як правило, способом вiдкритого голосування. На 

вимогу будь-кого з членiв Ревiзiйної Комiсiї може бути проведене таємне голосування. 

10. Ревiзiйна Комiсiя звiтує про результати своєї дiяльностi черговим (рiчним) Загальним 

Зборам, а у випадках проведення Спецiальних Перевiрок у поточному роцi пiсля чергових 

(рiчних) Загальних Зборiв - також на вiдповiдних позачергових Загальних Зборах, якщо такi 

позачерговi Загальнi Збори скликаються. 

11. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; Посадова 

особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 

 

 

 

1) Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

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

 Левченко Любов Олександрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища, спецiалiст з облiку i аудиту 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Графiя Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, бухгалтер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 27.04.2013, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення 

наступних чергових (рiчних) загальних зборiв 

9) Опис 

 1. До компетенцiї (функцiй) Ревiзiйної Комiсiї входить проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства, а саме: 

- перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року 

(далi за текстом - "Рiчнi Перевiрки", в однинi - "Рiчна Перевiрка"), та 

- спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що проводяться: з 

iнiцiативи Ревiзiйної Комiсiї, за рiшенням Загальних Зборiв, Наглядової Ради, Правлiння або на 

вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками 

(власником) бiльше 10 вiдсоткiв Акцiй (далi за текстом - "Спецiальнi Перевiрки", в однинi - 

"Спецiальна Перевiрка") (Рiчнi Перевiрки сукупно зi Спецiальними Перевiрками надалi за 

текстом - "Перевiрки", в однинi - "Перевiрка").  

2. При здiйсненнi своїх функцiй Ревiзiйна Комiсiя зобов'язана: 

- проводити Перевiрки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом; 

- за пiдсумками Рiчної Перевiрки пiдготувати та затвердити висновок, в якому мiститься 

iнформацiя про:  

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний 

перiод;  

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання 

звiтностi Товариства. 



- у порядку та строки, встановленi Статутом, звiтувати про свою дiяльнiсть та доповiдати про 

результати проведених Перевiрок Загальним Зборам, Наглядовiй Радi, а у встановлених 

Статутом випадках також Правлiнню; 

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв у разi, якщо в результатi проведених 

Перевiрок виявлена загроза суттєвим iнтересам Товариства. 

3. Ревiзiйна Комiсiя має право: 

- отримувати вiд органiв Товариства, його посадових осiб, пiдроздiлiв та служб усю необхiдну 

для виконання покладених на неї функцiй iнформацiю та документацiю протягом 30 днiв з 

моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;  

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв; 

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв; 

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 

питань, належних до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї;  

- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо дiяльностi посадових осiб 

Товариства.  

4. Органiзацiйною формою роботи Ревiзiйної Комiсiї є проведення чергових та позачергових 

засiдань, Рiчних Перевiрок та Спецiальних Перевiрок.  

5. Члени Ревiзiйної Комiсiї зобов'язанi особисто брати участь у проведеннi Перевiрок та 

засiданнях Ревiзiйної Комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену 

Ревiзiйної Комiсiї або третiй особi. 

6. Засiдання Ревiзiйної Комiсiї вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше 2/3 

дiючого складу Ревiзiйної Комiсiї. 

7. Рiшення Ревiзiйної Комiсiї ухвалюються, якщо за нього проголосувало бiльше половини 

членiв Ревiзiйної Комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. 

8. Пiд час голосування на засiданнi Голова та члени Ревiзiйної Комiсiї мають по одному голосу 

кожен. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Ревiзiйної Комiсiї є вирiшальним. 

9. Рiшення Ревiзiйної Комiсiї ухвалюються, як правило, способом вiдкритого голосування. На 

вимогу будь-кого з членiв Ревiзiйної Комiсiї може бути проведене таємне голосування. 

10. Ревiзiйна Комiсiя звiтує про результати своєї дiяльностi черговим (рiчним) Загальним 

Зборам, а у випадках проведення Спецiальних Перевiрок у поточному роцi пiсля чергових 

(рiчних) Загальних Зборiв - також на вiдповiдних позачергових Загальних Зборах, якщо такi 

позачерговi Загальнi Збори скликаються. 

11. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; Посадова 

особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 

 

 

1) Посада 

 В. о. головного бухгалтера 

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

 Хроненко Тетяна Борисiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Вища, спецiалiст з облiку i аудиту 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 1 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "ММ Пекеджiнг Україна", м.Черкаси, вул. Маршала Красовського 19а, головний 



бухгалтер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 10.12.2013, обрано на невизначений термiн, на перiод вiдсутностi головного бухгалтера. 

9) Опис 

 Посади, якi обiймала особа: бухгалтер емiтента, головний бухгалтер; посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа не надала згоди на розголошення 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'явник

а 

6 7 8 9 

Голова Правлiння Пономар 

Володимир 

Васильович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Брiчєєва Iнна 

Вадимiвна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

Ради 

Вiльгельм 

Хьорманзедер 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Андреас Блашке - -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Олiвер Шумi - -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Райнер Шмiдт - -  - 0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Солодка Оксана 

Iванiвна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Спiцина Ольга 

Андрiївна 

- -  - 42 0,0071 42 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Левченко Любов 

Олександрiвна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

В. о. головного 

бухгалтера 

Хроненко Тетяна 

Борисiвна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Усього 42 0,0071 42 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'явник

а 

Graphia Gundlach 

Beteiligungsgesellschaft mbH 

нерезиден

т 

D-336, Нiмеччина, - р-н, 

Бiлефельд, 

Graphiastrasse, 1 

557 280 94,7755 557 280 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'явник

а 

        

Усього 557 280 94,7755 557 280 0 0 0 





VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 27.04.2013 

Кворум зборів 96,11 

Опис Порядок денний Загальних Зборiв: 

1. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк, доповiдь звiту Наглядової Ради 

Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк.  

2. Звiт Правлiння Товариства за 2012 рiк, доповiдь звiту Правлiння Товариства за 

2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства 

за 2012 рiк. 

3 Звiт Ревiзiйної Комiсiї за 2012 рiк, доповiдь звiту Ревiзiйної Комiсiї за 2012 рiк, 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної Комiсiї за 2012 рiк.  

4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк в тому числi звiту про 

фiнансовi результати та балансу . 

5. Обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 

6. Встановлення строку повноважень членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 

7. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної Комiсiї 

Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

членами Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 

8. Обрання лiчильної комiсiї. 

9. Затвердження  умов договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї 

зберiгачу або депозитарiю.  

10. Затвердження значних правочинiв. 

11. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства 

у новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Призначення 

осiб, уповноважених пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства вiд iменi 

акцiонерiв Товариства. 

12. Розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за результатами дiяльностi 

у 2012 роцi, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, а також пiдтвердження 

рiшень Наглядової Ради про дату складання перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв. 

1. 

"за" -  563846  голосiв, "проти" - 0 голосiв, "утрималися" - 0 голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 0 голосiв. 

Таким чином,                        

з першого питання порядку денного Загальнi збори ухвалили рiшення: 

Прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ "Графiя Україна" 

про результати дiяльностi Наглядової Ради ПАТ "Графiя Україна"  у 2012 роцi. 

2. 

"за" -  563846  голосiв, "проти" - 0 голосiв, "утрималися" - 0 голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 0 голосiв. 

Таким чином,  

з другого питання порядку денного Загальнi збори ухвалили рiшення: 

Прийняти до вiдома та затвердити звiт Правлiння  ПАТ "Графiя Україна"  про 

результати дiяльностi Правлiння  ПАТ "Графiя Україна"  у 2012 роцi. 

3. 

"за" -  563846  голосiв, "проти" - 0 голосiв, "утрималися" - 0 голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 0 голосiв. 

Таким чином,  

з третього питання порядку денного Загальнi збори ухвалили рiшення: 



Прийняти до вiдома та затвердити звiт Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Графiя Україна" 

про результати дiяльностi Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Графiя Україна" у 2012 роцi; 

затвердити висновок Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Графiя Україна" по звiту про 

фiнансовi результати i балансу ПАТ "Графiя Україна" за 2012 рiк. 

4. 

"за" -  563846  голосiв, "проти" - 0 голосiв, "утрималися" - 0 голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 0 голосiв. 

Таким чином,  

з четвертого питання порядку денного Загальнi збори ухвалили рiшення: 

Затвердити рiчний звiт ПАТ "Графiя Україна"  за 2012 рiк в тому числi звiт про 

фiнансовi результати та баланс. 

5. 

за панi Солодку Оксану Iванiвну - 565054  голосiв, 

за панi Спiцину Ольгу Андрiївну- 563593  голосiв, 

за панi Левченко Любов Олександрiвну- 559675  голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 3216 голосiв. 

Таким чином,  

з п'ятого питання порядку денного Загальнi збори ухвалили рiшення: 

Обрати Ревiзiйну Комiсiю ПАТ "Графiя Україна" у складi: 

панi Солодка Оксана Iванiвна, 

панi Спiцина Ольга Андрiївна, 

панi Левченко Любов Олександрiвна. 

6. 

"за" -  563714  голосiв, "проти" - 0 голосiв, "утрималися" - 0 голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 132 голосiв. 

Таким чином, 

з шостого питання порядку денного Загальнi збори ухвалили рiшення: 

Встановити строк повноважень членiв Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Графiя Україна", 

кожного: з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних 

чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Товарситва. Також, повноваження 

членiв Ревiзiйної Комiсiї ПАТ  "Графiя Україна" можуть припинятись достроково 

або тривати бiльш довгий час у випадках та у способи, передбаченi Статутом 

ПАТ  "Графiя Україна" та чинним законодавством. 

7. 

"за" -  563846  голосiв, "проти" - 0 голосiв, "утрималися" - 0 голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 0 голосiв. 

Таким чином, 

з сьомого питання порядку денного Загальнi збори ухвалили рiшення: 

Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної Комiсiї 

ПАТ "Графiя Україна", кожним iз них; зокрема передбачити, що такi договори є 

безоплатними. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Пономаря 

Володимира Васильовича пiдписати договори з членами Ревiзiйної Комiсiї ПАТ 

"Графiя Україна", кожним з них, вiдповiдно до затверджених умов. 

8. 

"за" -  563846  голосiв, "проти" - 0 голосiв, "утрималися" - 0 голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 0 голосiв. 

Таким чином,  

з восьмого питання порядку денного Загальнi збори ухвалили рiшення: 

Обрати лiчильну комiсiю ПАТ "Графiя Україна" у складi: 

пан Полтавець Павло Петрович, 



панi Макота Тетяна Михайлiвна, 

панi Безрiдна Алiна Анатолiївна, 

панi Чуєнко Яна Вiкторовна,  

панi Суль (Гриценко) Любов Якiвна, 

панi Харабаджi Людмила Василiвна.   

Встановити, що повноваження обраної цими Загальними Зборами лiчильної 

комiсiї ПАТ "Графiя Україна" починаються з наступних загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" та триватимуть до моменту її переобрання будь-

якими подальшими (у тому числi, але не обмежуючись, наступними) загальними 

зборами акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна". 

Лiчильна комiсiя ПАТ "Графiя Україна" правомочна здiйснювати всi та будь-якi з 

її функцiй та/або повноважень за умови присутностi на загальних зборах 

акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна" та участi у роботi лiчильної комiсiї ПАТ 

"Графiя Україна" принаймнi трьох осiб, обраних до складу лiчильної комiсiї ПАТ 

"Графiя Україна" цими Загальними Зборами, якщо загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ "Графiя Україна" не буде ухвалено про iнше. 

9. 

"за" -  563639  голосiв, "проти" - 90 голосiв, "утрималися" - 117 голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 0 голосiв. 

Таким чином,  

з дев'ятого питання порядку денного Загальнi збори ухвалили рiшення: 

Затвердити умови договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу 

- Публiчному акцiонерному товариству "БРОКБIЗНЕСБАНК", iдентифiкацiйний 

код за ЄДРПОУ 19357489, або депозитарiю - Публiчному акцiонерному 

товариству "Нацiональний депозитарiй України", iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 30370711. 

10. 

"за" -  563846  голосiв, "проти" - 0 голосiв, "утрималися" - 0 голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 0 голосiв. 

Таким чином,  

з десятого питання порядку денного Загальнi збори ухвалили рiшення: 

Десяте питання порядку денного - затвердження значних правочинiв - не 

розглядати. 

11. 

"за" -  563846  голосiв, "проти" - 0 голосiв, "утрималися" - 0 голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 0 голосiв. 

Таким чином, 

з одинадцятого питання порядку денного Загальнi збори вирiшили: 

Внести змiни до Статуту ПАТ "Графiя Україна" та затвердити нову редакцiю 

Статуту ПАТ "Графiя Україна". Уповноважити Голову Правлiння Товариства 

Пономаря Володимира Васильовича пiдписати нову редакцiю Статуту ПАТ 

"Графiя Україна" вiд iменi акцiонерiв ПАТ "Графiя Україна". 

12. 

"за" - 562742 голосiв, "проти" - 0 голосiв, "утрималися" - 249 голосiв. 

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв. 

Не враховано з iнших причин 0 голосiв. 

Таким чином,  

з дванадцятого питання порядку денного Загальнi збори ухвалили рiшення: 

Розподiлити прибуток Товариства за результатами дiяльностi у 2012 роцi та 

затвердити розмiр рiчних дивiдендiв, а також пiдтвердити рiшення Наглядової 

Ради (протокол №17-04/2013 вiд 17 квiтня 2013 року) про дату складання перелiку 

осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про порядок та строки виплати 



дивiдендiв, а саме: 

12.1. виплатити дивiденди за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi з 

чистого прибутку 2012 року та нерозподiленого прибутку минулих перiодiв, у 

загальному обсязi 4 998 000 (чотири мiльйони дев'ятсот дев'яносто вiсiм тисяч) 

гривень 00 копiйок, що у розмiрi (нарахуваннi) на одну акцiю Товариства 

становить 8 (вiсiм) гривень 50 копiйок, надалi - "Дивiденди"; 

12.2. Дивiденди виплатити у строк та у порядку, що визначенi Наглядовою Радою, 

а саме: 

12.2.1 моментом/датою початку строку виплати Дивiдендiв є 03 травня 2013 року; 

12.2.2. останнiм днем строку виплати Дивiдендiв є 30 червня 2013 року; 

12.2.3. Дивiденди виплатити у готiвковiй та/або безготiвковiй формах; для 

здiйснення виплати Дивiдендiв акцiонер, що одержує Дивiденди, надає 

Товариству письмову заяву про форму виплати дивiдендiв, з iнформацiєю про 

банкiвськi реквiзити особового рахунку (при заявi про безготiвкову форму 

виплати), з iдентифiкацiйним (податковим) номером (за вiдсутностi - iншим 

аналогiчним встановленим документом для цiлей оподаткування) акцiонера-

одержувача Дивiдендiв; Товариство виплачує Дивiденди акцiонеру у строк не 

бiльше 30 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонера письмової заяви, 

пiдписаної таким акцiонером чи його представником (вiдповiднi повноваження 

якого мають бути пiдтвердженi довiренiстю, оформленою вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства, та документом, що посвiдчує особу такого представника 

акцiонера) про форму виплати Дивiдендiв, з iнформацiєю про банкiвськi 

реквiзити особового рахунку (при заявi про безготiвкову форму виплати), з 

iдентифiкацiйним (податковим) номером (за вiдсутностi - iншим аналогiчним 

встановленим документом для цiлей оподаткування) акцiонера-одержувача 

Дивiдендiв; 

12.2.4. датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв є 

03 травня 2013 року. 

12.2.5 Правлiнню Товариства забезпечити нарахування та виплату Дивiдендiв в 

сумi, порядку та строки, що визначенi Загальними Зборами, вiдповiдно до 

законодавства. 

12.3. Для накопичення залишити нерозподiленим прибуток у розмiрi 81 600 627 

(вiсiмдесят один мiльйон шiстсот тисяч шiстсот двадцять сiм) гривень 77 копiйок; 

непокритих збиткiв не встановлено. 

 

 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітного 

періоду 

За результатами періоду, 

що передував звітному 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 4 998 000 0 9 996 000 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

8,5 0 17 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 4 968 170,86 0 9 950 634,65 0 

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

03.05.2013  28.04.2012  

Дата виплати дивідендів 30.06.2013  03.05.2012  

Опис Розподiлити прибуток Товариства за результатами дiяльностi у 2012 роцi та 

затвердити розмiр рiчних дивiдендiв, а також пiдтвердити рiшення Наглядової 

Ради (протокол №17-04/2013 вiд 17 квiтня 2013 року) про дату складання перелiку 

осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про порядок та строки виплати 

дивiдендiв, а саме: 

12.1. виплатити дивiденди за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi з 

чистого прибутку 2012 року та нерозподiленого прибутку минулих перiодiв, у 

загальному обсязi 4 998 000 (чотири мiльйони дев'ятсот дев'яносто вiсiм тисяч) 

гривень 00 копiйок, що у розмiрi (нарахуваннi) на одну акцiю Товариства 

становить 8 (вiсiм) гривень 50 копiйок, надалi - "Дивiденди"; 

12.2. Дивiденди виплатити у строк та у порядку, що визначенi Наглядовою Радою, 

а саме: 

12.2.1 моментом/датою початку строку виплати Дивiдендiв є 03 травня 2013 року; 

12.2.2. останнiм днем строку виплати Дивiдендiв є 30 червня 2013 року; 

12.2.3. Дивiденди виплатити у готiвковiй та/або безготiвковiй формах; для 

здiйснення виплати Дивiдендiв акцiонер, що одержує Дивiденди, надає 

Товариству письмову заяву про форму виплати дивiдендiв, з iнформацiєю про 

банкiвськi реквiзити особового рахунку (при заявi про безготiвкову форму 

виплати), з iдентифiкацiйним (податковим) номером (за вiдсутностi - iншим 

аналогiчним встановленим документом для цiлей оподаткування) акцiонера-

одержувача Дивiдендiв; Товариство виплачує Дивiденди акцiонеру у строк не 

бiльше 30 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонера письмової заяви, 

пiдписаної таким акцiонером чи його представником (вiдповiднi повноваження 

якого мають бути пiдтвердженi довiренiстю, оформленою вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства, та документом, що посвiдчує особу такого представника 

акцiонера) про форму виплати Дивiдендiв, з iнформацiєю про банкiвськi 

реквiзити особового рахунку (при заявi про безготiвкову форму виплати), з 

iдентифiкацiйним (податковим) номером (за вiдсутностi - iншим аналогiчним 

встановленим документом для цiлей оподаткування) акцiонера-одержувача 

Дивiдендiв; 

12.2.4. датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв є 

03 травня 2013 року. 

12.2.5 Правлiнню Товариства забезпечити нарахування та виплату Дивiдендiв в 

сумi, порядку та строки, що визначенi Загальними Зборами, вiдповiдно до 

законодавства. 

12.3. Для накопичення залишити нерозподiленим прибуток у розмiрi 81 600 627 

(вiсiмдесят один мiльйон шiстсот тисяч шiстсот двадцять сiм) гривень 77 копiйок; 

непокритих збиткiв не встановлено. 

 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
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 01001, Україна, - р-н, м.Київ, вул..Б. 

Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-60-51 

Факс (044) 279-12-49 

Вид діяльності Депозитарнi послуги 

Опис Договiр: №Е-643 вiд 25.06.2010 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"БРОКБIЗНЕСБАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 19357489 

Місцезнаходження 03057, Україна, - р-н, м.Київ, пр. 

Перемоги, 41 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ, № 263441 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044-206-29-22 

Факс 044-371-67-62 

Вид діяльності Послуги зберiгача 

Опис : Публiчне акцiонерне товариство 

"БРОКБIЗНЕСБАНК",  

Код ЄДРПОУ:  19357489; 

Мiсцезнаходження: Україна, 03057, м. 

Київ, пр. Перемоги, 41; 

Телефони контактної особи: (044) 206-

29-22, 371-67-62; 

Данi свiдоцтва про державну 

реєстрацiю: серiя А00 № 618112 номер 

запису 10731070043000818, дата 

проведення державної реєстрацiї  

24.06.2009р., орган, що видав свiдоцтво 

Солом'янська районна у мiстi Києвi 

державна адмiнiстрацiя; 

 

Iдентифiкацiйний код фiлiї у мiстi 

Черкаси за ЄДРПОУ: 26155993; 

Мiсцезнаходження фiлiї у мiстi 

Черкаси: Україна, 18002, м. Черкаси, 

вул.Кiрова, 55; 

Телефон контактної особи фiлiї у мiстi 

Черкаси: (0472) 330464, 321293. 

Договiр: №01072010-ДЧФ 01.07.2010 



 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Українська 

страхова група" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30859524 

Місцезнаходження 03038, Україна, - р-н, м. Київ, 

вул.Федорова Iвана, буд.32 лiт А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 500314 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 

Міжміський код та телефон (044) 206-65-45 

Факс (044) 503-99-95 

Вид діяльності Страховi послуги 

Опис Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Українська 

страхова група" 

Код ЄДРПОУ:  30859524; 

Мiсцезнаходження: Україна, 03038, м. 

м. Київ, вул.Федорова Iвана, буд.32 лiт 

А; 

Телефони контактної особи: (044) 206-

65-45Данi свiдоцтва про державну 

реєстрацiю: серiя i номер А00  № 

000841 дата державної реєстрацiї 

02.08.2002 

Орган, що видав свiдоцтво: 

Солом'янська районна у мiстi Києвi 

Державна адмiнiстрацiя 

Лiцензiя: АВ №500314 вiд 13.01.2010 

року (страхова дiяльнiсть; у формi 

добровiльного страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ), строк дiї лiцензiї з 13.01.2010 

безстроковий.. 

Лiцензiя: АВ №500328 вiд 13.01.2010 

року (страхова дiяльнiсть; у формi 

добровiльного страхування майна /крiм 

залiзничного, наземного, повiтряного, 

водного транспорту/ морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту/, вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)/,  строк дiї лiцензiї з 

13.01.2010 безстроковий.     

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Мазар" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 32829397 



Місцезнаходження 01034, Україна, - р-н, м.Київ, вул. 

Рейтарська, 20/24, к.2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

А № 006814 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.04.2010 

Міжміський код та телефон 044-390-71-07 

Факс 044-390-71-07 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Аудиторськi послуги. 

Сертифiкат аудитора Серiя А № 006814 

Аудиторської палати України, виданий 

29 квiтня 2010 року 

вiдповiдно до рiшення №214/3 

Аудиторської палати України  

 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мазар" 

Україна, м. Київ, 01034, вул. 

Рейтарська, 20/24, оф.2, ЄДРПОУ 

32829397 

 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi  

№ 3384 вiд 29 квiтня 2004 року, 

продовжено до 27 лютого 2019 року 

 

 



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 

ідентифікацій

ний 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 

07.07.2011 83/23/1/201

1 

Черкаське 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

UA4000071153 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 588 000 5 880 000 100 

Опис 
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо 

подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстингу не перебувають. 

12.02.1998 8/23/1/98 Черкаське 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

10 352 820 3 528 200 100 

Опис 
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо 

подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстингу не перебувають. 

29.08.2000 57/23/1/00 Черкаське 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

10 588 000 5 880 000 100 

Опис 
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо 

подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстингу не перебувають. 

04.06.2010 45/23/1/201

0 

Черкаське 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

- Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 588 000 5 880 000 100 

Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо 



подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстингу не перебувають. 

 



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

Товариство не проводило злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу та будь-якої 

реорганiзацiї. 

 

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 немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв або iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв.  

Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не вiдбувалось вiдповiдно до попереднього звiтного 

перiоду. 

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 

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -  269  

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -  10 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 

9  

фонд оплати працi -  16 276, 4тис.грн. 

Фонд заробiтної плати в порiвняннi з минулим роком зрiс на  341,8 тис. грн.  

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

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

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

Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

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 

     Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з  iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основа пiдготовки звiтностi 

Компанiя веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi згiдно з вимогами українського законодавства в українських 

гривнях. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв складається з цiни придбання, мита, 

непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо 

пов'язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатнi для використання за 

призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, 



пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей, якi 

сприятимуть збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод вiд використання 

об'єкта нематерiальних активiв. 

Одиницею облiку визначено окремий об'єкт нематерiальних активiв. 

Компанiя визначає термiн користування нематерiальними активами, який становить вiд 1 до 5  

рокiв. Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться прямолiнiйним методом, виходячи з 

первинної вартостi нематерiальних активiв i норми амортизацiї, обчисленої виходячи з термiну 

корисного використання цього об'єкту.  

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв нематерiальних активiв прирiвняна до нуля. 

Основнi засоби 

Основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. 

Первiсна вартiсть основних засобiв складається з: а) цiни придбання, включаючи суми ввiзного 

мита та податкiв, непрямих податкiв у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобiв 

(якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству) пiсля врахування ефекту вiд знижок; б) витрат на 

транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв та iнших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для 

використання iз запланованою метою. Вартiсть об'єктiв, створених власними силами, включає 

вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частку виробничих накладних 

витрат. 

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Комапнiя утримує з метою 

використання їх в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здачу в оренду 

iншим особам, очiкуваний термiн корисного використання  яких бiльш за один рiк i первинна 

вартiсть яких бiльше 2,500 гривень без ПДВ. 

Сума амортизацiї вартостi об'єкта основних засобiв i устаткування визначається як первiсна 

вартiсть об'єкта за вирахуванням його залишкової вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв 

основних засобiв вважається несуттєвою та з метою амортизацiї є рiвною нулю. 

Залишкова вартiсть являє собою суму, яку Компанiя може отримати в даний момент вiд 

продажу об'єкта основних засобiв, за вирахуванням очiкуваних витрат на вибуття, якщо актив 

вже у вiцi i в станi, який очiкується наприкiнцi строку його корисного використання. 

Амортизацiя використовуеться для списання вартостi об'єкта, що пiдлягає амотризацiї, та 

розраховується використовуючи прямолiнiйний метод. Строки корисного використання груп 

основних засобiв наведено нижче: 

Групи основних засобiв Строк корисного використання 

Земельнi дiлянки Немає визначеного строку 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої          вiд 7 до 30 рокiв 

Машини та обладнання вiд 3 до 12 рокiв 

Транспортнi засоби 5 рокiв 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) вiд 3 до 9 рокiв 

Iншi основнi засоби       вiд 3 до 10 рокiв 

Компанiя може переглядати термiн корисного використання об'єкту основних засобiв у разi 

реконструкцiї, добудови, дообладнання, технiчного переозброєння або модернiзацiї об'єкту 

основних засобiв за умови полiпшення (пiдвищення) спочатку прийнятих нормативних 

показникiв функцiонування. 

Незавершене будiвництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язанi зi створенням 

(будiвництвом) об'єкту основних засобiв, включаючи всi змiннi накладнi витрати, понесеннi при 

створеннi (будiвництвi). Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя 

незавершеного будiвництва, як i амортизацiя iншого майна та устаткування,  починається, коли 

активи готовi до використання, тобто, коли вони знаходяться на мiсцi i у станi, необхiдному для 

функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва. 

Запаси 

 



Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Компанiя отримає в майбутньому 

економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. 

Собiвартiсть запасiв складається з: 

- цiни придбання за вирахуванням торговельних та iнших знижок,  

- ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi 

господарювання податковими органами), 

- витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо 

пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг.  

У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншого вибуття запасiв Компанiя використовує 

метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв (метод ФIФО "перше надходження - 

перший видаток").  Оцiнка запасiв на дату балансу вiдображається облiку Компанiї по 

найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї з урахуванням створеного 

резерву на знецiнення запасiв картону та фарби вiдповiдно до облiкової полiтики пiдприємства. 

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  

Основнi види продукцiї Товариства - етикетки та ярлики з паперу та картону для тютюнових 

виробiв. 

 Залежностi вiд сезонних змiн немає. Основнi ринки збуту за географiчною ознакою - Україна, 

Росiйська Федерацiя, Бiлорусь, Нiмеччина. Основнi клiєнти - тютюновi компанiї.  Методи 

продажу - прямi. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв 

перевищує 5. Конкуренцiя в галузi iснує. Новi технологiї впроваджуються, виходячи з потреб 

Товариства та з урахуванням розвитку продукцiї клiєнтiв.  Перспективнi плани розвитку 

Товариства базуються на принципi забезпечення конкурентоспроможностi продукцiї та 

отриманнi прибутку вiд дiяльностi.  

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  

Значних придбань або вiдчуження активiв не вiдбувалось протягом останнiх п'яти рокiв та не 

планується протягом наступного року.  

равочини 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 Правочинiв не укладалось протягом звiтного року. 

 

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 

Iнформацiя про основнi засоби Товариства наведена в Примiтках до фiнансової звiтностi. 

Мiсцезнаходження основних засобiв - за мiсцем знаходження Товариства. 

Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, не iснує. 

Планiв значного капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв 

немає. 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, не iснує; ступiнь залежностi вiд законодавчих 

або економiчних обмежень середня. 

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

законодавства 

Порушення договiрних умов                 35 188 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Робочий капiтал для забезпечення поточних потреб - достатнiй. Фiнансування дiяльностi 

вiдбувається згiдно Статуту Товариства. 

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

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає. 

 

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) 

Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства полягає в забезпеченнi конкурентоспроможностi 

продукцiї та росту прибутку вiд дiяльностi.   

 

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

та розробку за звітний рік 

Полiтики Товариства щодо дослiджень та розробок немає. За звiтний рiк Товариство не 

проводило дослiдження та розробки.  

 

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його 

посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних 

вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі 

відсутності судових справ про це зазначається 

Станом на 31.12.2013 року  

Компанiя  приймає участь в наступних суттєвих судових справах: 

                              Друга сторона за позовом Суть позову                                                                                    

Сума вимоги, тис. грн 



                                  ДПI у м.Черкасах           Визнання недiйсними, скасування податкових 

повiдомлень-рiшень 304,4 

Юридична служба Компанiї оцiнює ймовiрнiсть виграшу у цiй справi як достатньо можливу. 

 

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 

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, не iснує. 

 

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: 2 059 809 0 0 2 059 809 

  будівлі та споруди 447 0 0 0 447 0 

  машини та обладнання 470 351 0 0 470 351 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 142 458 0 0 1 142 458 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 2 059 809 0 0 2 059 809 

Опис 

Витрати вiд зменшення корисностi основних засобiв не визнавались у 

звiтному перiодi: в 2013 р. пiдприємство нарахувало амортизацiю в 

бухгалтерському облiку прямолiнiйним методом, у порiвняннi з 

попереднiм перiодом метод амортизацiї основних фондiв не 

змiнювався. 

Компанiя припиняє нарахування амортизацiї на обєкти основних 

засобiв пiд час їх  переведення на реконструкцiю, модернiзацiю, 

консервацiю. 

Наявнiсть та рух основних засобiв у звiтному перiодi представлено у 

роздiлi II Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

129 301 96 513 

Статутний капітал (тис.грн) 5 880 5 880 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

5 880 5 880 

Опис Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть чистих активiв Компанiї становила 129,301тисячу 

гривень, отже станом на 31 грудня 2013 року порушення вимог частини третьої статтi 155 

Цивiльного кодексу України немає.  

Власний капiтал пiдприємства мiстить статутний капiтал 5880, iнший додатковий капiтал 



2564, резервний капiтал 1470 та нерозподiлений прибуток 119387. У 2013 роцi товариство 

не здiйснювало вiдрахувань до резервного фонду.  

Висновок Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть чистих активiв Компанiї становила 129,301тисячу 

гривень, отже станом на 31 грудня 2013 року порушення вимог частини третьої статтi 155 

Цивiльного кодексу України немає.  

Власний капiтал пiдприємства мiстить статутний капiтал 5880, iнший додатковий капiтал 

2564, резервний капiтал 1470 та нерозподiлений прибуток 119387. У 2013 роцi товариство 

не здiйснювало вiдрахувань до резервного фонду.  

 

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 2 389 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 13 604 X X 

Усього зобов'язань X 15 993 X X 

Опис Опис Згiдно з даними регiстрiв бухгалтерського облiку 

станом на 31.12.2013 р. Iншi поточнi зобов'язання складають 

11 105 тис. грн., а саме: 

- заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4299 тис. 

грн..; 

- заборгованiсть перед бюджетом 2389 тис. грн.; 

- заборгованiсть за розрахунками зi страхуванням 141 

тис. грн.; 

- заборгованiсть з оплати працi 354 тис. грн.; 

- заборгованiсть з внутрiшнiх розрахункiв 2574 тис. грн.; 

- заборгованiсть з розрахункiв у учасниками 1348 тис. 

грн; 

 

 



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 Етикетки та 

ярлики з 

паперу та 

картону 

(тонна) 

11674 369747,3 100 0 370518,5 100 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина та матерiали 74,4 

2 Витрати на оплату працi 3,9 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 1,3 

4 Амортизацiя 0,1 

5 Паливо та енергiя 1,6 

6 Iншi загальновиробничi витрати 18,7 

 

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 

27.03.2013 28.03.2013 Відомості про проведення загальних зборів 

17.04.2013 17.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

27.04.2013 29.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

09.12.2013 10.12.2013 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 2013 1 0 

2 2012 1 0 

3 2011 2 1 

 

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) 

д/н 

 

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) 

д/н 

 

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) 

Затвердження положень про органи управлiння 

 

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 4 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  3 

 

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) 

комiтети не створювались 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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) 

д/н 

 

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) 

повна цивiльна дiєздатнiсть 
X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(запишіть) 

- 



 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію 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?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової радиня 
так ні 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 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження 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)  так 

 

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) 
Положення про виплату щорiчної грошової допомоги пенсiонерам-

ветеранам товариства 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так ні так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так ні ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так ні ні 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так ні так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 
ні ні ні ні ні 



акціонерного 

товариства 

 

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) 

- 

 

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) 

- 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 



За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

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: д/н 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: д/н 

 



Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

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

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

д/н 

 

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 

"Мазар" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

32829397 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна, м. Київ, 01034, вул. 

Рейтарська, 20/24, оф.2 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

№ 3384, 29.04.2004 

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)  

M A Z A R S    A U D I T   C O M P A N Y, LLC    

                                         ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МАЗАР" 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства "Графiя Україна" 

Звiт щодо фiнансової звiтностi 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 

"Графiя Україна", код ЄДРПОУ 02469333, дата реєстрацiї 22 червня 1992 року, 

мiсцезнаходження якого: Україна, 18015, Черкаська область, м. Черкаси, вул. 

Громова, 2 (надалi "Компанiя"), що додається, яка включає звiт про фiнансовий 

стан на 31 грудня 2013 року, звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про змiни 

у власному капiталi, звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 

зазначену дату, примiтки, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi 

пояснювальнi примiтки.  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне 

подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв 

Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), та за такий внутрiшнiй контроль, який 

управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити 

складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi 

на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв аудиту, прийнятими Аудиторською палатою України в якостi 



Нацiональних стандартiв аудиту та обов'язковими до застосування в Українi.  Цi 

стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 

фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв стосовно сум i 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 

використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених 

управлiнським персоналом, i загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази  для 

висловлення нашої думки. 

Висловлення думки 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, 

фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Графiя Україна" станом 

на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 

рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ.  

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

Цей роздiл аудиторського висновку мiстить думку аудитора стосовно розкриття 

фiнансової iнформацiї та виконання Компанiєю iнших вимог законодавства та 

нормативних актiв. 

Вiдповiдно до вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi 

подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при 

розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, 

затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

№1528 вiд 19.12.2006 р., а також Вимог до аудиторського висновку при 

розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 

мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011 р., ми надаємо додаткову розширену 

думку стосовно: 

Розкритття iнформацiї за видами активiв, зобов'язань та власного капiталу 

Компанiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

На нашу думку розкриття щодо активiв, зобов'язань та елементiв власного 

капiталу, що були зробленi Компанiєю в текстовiй частинi примiток до цiєї 

фiнансової звiтностi, є достатнiми та такими, що вiдповiдають вимогам МСФЗ. 

Вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть чистих активiв Компанiї становила 

129,301тисячу гривень, отже станом на 31 грудня 2013 року порушення вимог 



частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України немає.  

Чистий прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, становив 37,786 

тисяч гривень. 

Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв 

На нашу думку, iнформацiя, що надана в Примiтцi 21 до цiєї фiнансової 

звiтностi, вiдповiдно до вимог статтi 41 Закону України "Про  цiннi папери та 

фондовий ринок", не мiстить суттєвих викривлень. 

На дату пiдготовки аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi Компанiї 

станом на  

31 грудня 2013 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою, нами не було отримано 

iншу iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається 

разом з фiнансовою звiтнiстю до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку, окрiм зазначеної вище. Отже, ми не висловлюємо думку з 

приводу наявностi можливих суттєвих невiдповiдностей стосовно такої 

додаткової iнформацiї.  

Iнформацiї щодо стану корпоративного управлiння 

Пiд час аудиту ми провели огляд системи внутрiшнiх контролiв щодо пiдготовки 

та достовiрностi фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, 

що є доцiльними у вiдповiднiй ситуацiї, але не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнiх контролiв, як було зазначено вище. Нами не 

було виявлено суттєвих невiдповiдностей або слабких мiсць, якi могли б бути 

зазначенi з цього приводу. 

Вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчим документам та 

формування та сплати статутного капiталу  

Станом на 31 грудня 2013 року статутний капiтал Компанiї був повнiстю 

сплачений. 

Iнформацiї щодо виконання значних правочинiв 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 року, Компанiя не здiйснювала 

значних правочинiв. 

Iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства 

Згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудит 240 "Вiдповiдальнiсть 

аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" нами були 

проведенi необхiднi процедури оцiнки ризикiв, а також зробленi запити 

управлiнському персоналу з метою визначення, чи вiдомi їм будь-якi фактично 

вчиненi або пiдозрюванi випадки шахрайства. Наша вiдповiдальнiсть полягає у 

отриманнi достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. Через 

властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi 

викривлення можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит був належно 

спланований i виконувався вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.  

В результатi проведених нами аудиторських процедур нами не були виявленi 

суттєвi викривлення фiнансової звiтностi, що можуть бути результатами 



шахрайства. 

Аудит було проведено згiдно договору № 01 MMGU - 04072012 вiд 4 липня 2012 

року в перiод з 4 листопада 2013 року по 22 листопада 2013 року та з 27 сiчня 

2014 року по 21 лютого 2014 року. 

 

Цей звiт надається виключно для використання Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку та керiвництвом Компанiї i не може 

використовуватись в iнших цiлях. 

 31 березня 2014 року 

Київ, Україна  

Копистянська Євгенiя Юрiївна 

Сертифiкат аудитора Серiя А № 006814 

Аудиторської палати України, виданий 29 квiтня 2010 року 

вiдповiдно до рiшення №214/3 Аудиторської палати України  

 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мазар" 

Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська, 20/24, оф.2, ЄДРПОУ 32829397 

 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi  

№ 3384 вiд 29 квiтня 2004 року, продовжено до 27 лютого 2019 року 

 

 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГРАФIЯ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 02469333 

Територія   за КОАТУУ  

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

  за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД  

Середня кількість працівників: 269 

Адреса, телефон: 18015 м.Черкаси, Приднiпровський, вулиця Громова, будинок 2, (0472) 545901 

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 31.12.2013 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 9 13 

    первісна вартість 1001 220 228 

    накопичена амортизація 1002 ( 211 ) ( 215 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 55 26 

Основні засоби 1010 2 059 809 

    первісна вартість 1011 14 228 12 592 

    знос 1012 ( 12 169 ) ( 11 783 ) 

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 1 238 585 

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 3 361 1 433 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 38 888 34 775 

Виробничі запаси 1101 25 991 20 371 

Незавершене виробництво 1102 4 784 2 357 

Готова продукція 1103 8 112 12 047 

Товари 1104 1 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 11 744 10 121 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 116 101 

    з бюджетом 1135 7 479 5 095 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 10 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 25 160 55 368 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 369 114 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 27 644 37 649 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 27 644 37 649 

Витрати майбутніх періодів 1170 343 365 

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 109 273 

Усього за розділом II 1195 111 862 143 861 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 115 223 145 294 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 880 5 880 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 2 564 2 564 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 470 1 470 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 86 599 119 387 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 96 513 129 301 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

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 0 0 

    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 4 886 4 299 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 864 2 389 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 2 794 2 389 

    розрахунками зі страхування 1625 148 141 

    розрахунками з оплати праці 1630 383 354 

    одержаними авансами 1635 2 0 

    розрахунками з учасниками 1640 1 376 1 348 

    із внутрішніх розрахунків 1645 3 341 2 574 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 3 640 4 875 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 070 13 

Усього за розділом IІІ 1695 18 710 15 993 

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 115 223 145 294 

Примітки: - 

 

Керівник    Брiчєєва I. В. 

 

Головний бухгалтер   Слєпченко С. М. 



КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГРАФIЯ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 02469333 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2013 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 380 590 353 859 

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 ( 313 304 ) ( 281 582 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 67 286 72 277 

    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 6 651 5 851 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 10 483 ) ( 9 215 ) 

Витрати на збут 2150 ( 13 932 ) ( 13 890 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 969 ) ( 255 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 47 553 54 768 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 63 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 



Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 4 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 47 612 54 768 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -9 826 -9 695 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 37 786 45 073 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 37 786 45 073 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 250 395 218 794 

Витрати на оплату праці 2505 16 276 15 935 

Відрахування на соціальні заходи 2510 5 617 5 560 

Амортизація 2515 580 780 

Інші операційні витрати 2520 63 047 57 143 

Разом 2550 335 915 298 212 

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 588 000 588 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 588 000 588 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 64,260000 76,650000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 64,260000 76,650000 



Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Прибуток, що вiдноситься до неконтрольованих часток, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 

року, становив 1972 тис. грн.  Прибуток, що вiдноситься до власникiв материнської компанiї, за рiк що 

закiнчився 31 грудня 2013 року, становить 35814 тис. грн.  

 

Керівник    Брiчєєва I. В. 

 

Головний бухгалтер   Слєпченко С. М. 



КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГРАФIЯ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 02469333 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2013 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 393 477 393 732 

Повернення податків і зборів 3005 8 876 59 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 6 458 0 

Цільового фінансування 3010 3 2 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 138 897 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 73 265 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 11 17 

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 2 605 7 649 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 326 875 ) ( 317 957 ) 

Праці 3105 ( 13 606 ) ( 13 504 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6 172 ) ( 5 792 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 41 812 ) ( 37 026 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 12 743 ) ( 3 898 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 29 069 ) ( 33 128 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 976 ) ( 116 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 10 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 3 ) ( 2 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 986 ) ( 7 519 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14 753 20 695 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 20 423 

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 29 480 3 730 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 289 ) ( 308 ) 

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 ( 28 260 ) ( 4 950 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 951 -1 105 

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 ( 4 708 ) ( 9 459 ) 

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 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4 708 -9 459 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 10 996 10 131 

Залишок коштів на початок року 3405 27 644 17 598 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -991 -85 

Залишок коштів на кінець року 3415 37 649 27 644 

 

Керівник    Брiчєєва I. В. 

 

Головний бухгалтер   Слєпченко С. М. 



КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФIЯ 

УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 02469333 

 

Звіт про власний капітал 
За 2013 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 5 880 0 2 564 1 470 86 599 0 0 96 513 

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 5 880 0 2 564 1 470 86 599 0 0 96 513 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 37 786 0 0 37 786 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 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 -4 998 0 0 -4 998 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 32 788 0 0 32 788 

Залишок на кінець року  4300 5 880 0 2 564 1 470 119 387 0 0 129 301 

 

Керівник    Брiчєєва I. В. 

 

Головний бухгалтер   Слєпченко С. М. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" 

 

ТЕКСТОВА ЧАСТИНА ПРИМIТОК ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ 

(в тисячах українських гривень) 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФIЯ УКРАЇНА"  (надалi - "Компанiя") було створене 

шляхом реорганiзацiї закритого акцiонерного товариства "Черкаська обласна друкарня"  та є його 

правонаступником. Компанiя є акцiонерним товариством, яке створене за українським законодавством. 

Новий статут Компанiї був зареєстрований згiдно чинного законодавства 13.05.2013 року.  

Основна дiяльнiсть Компанiї полягає у виробництвi виробiв з паперу та картону. 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років Компанія мала наступні ліцензії (свідоцтва, дозволи) емітента 

на провадження певних видів діяльності:  

- Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України серія АГ №594573 зі збирання, 

заготівлі окремих видів як вторинної сировини (відходів полімерних, відходів гумових, у тому числі 

зношених шин), термін дії з 26.11.2009 по 26.11.2014 року; 

- Ліцензія Державної служби України з контролю за наркотиками серія АВ № 614609 з придбання, 

зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) “Переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів» термін дії з 05.04.2012 по 05.04.2017 року. 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років кількість штатних працівників Компанії складала 279 та 302 

чоловік, відповідно. 

Юридична і фактична адреса Компанії: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Громова, буд.2. 

Станом  на 31 грудня 2013 та 2012 років зареєстровані випущені акції Компанії належали таким 

акціонерам:  

Найменування 

Станом на 

31 грудня 

2013 року, 

штук 

Станом на 

31 грудня 

2013 року, 

% 

Станом на 

31 грудня 

2012 року, 

штук 

Станом на 

31 грудня 

2012 року, % 

Graphia Gundlach 

Beteiligungsgesellschaft mbH 

(Німеччина) 557,280 94.78% 557,280 94.78% 

Фізичні особи – громадяни 

України (159 чоловік) 30,720 5.22% 30,720 5.22% 



Усього  588,000 100.00% 588,000 100.00% 

 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років кінцевою контролюючою стороною Компанії була компанія 

Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschsaft (Австрія). 

 

Ця фінансова звітність, яка була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та інших нормативних вимог до ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні, була 

затверджена до випуску Правлінням Компанії  31 березня 2014 року. 

 

2. ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПОЛIТИКИ 

Мета фінансової звітності та перше застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності 1– До 31 

грудня 2011 року Компанія не готувала фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ). До 31 грудня 2011 року Компанія готувала фінансову звітність у 

відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С) БО). 

Компанія взяла за основу МСФЗ при підготовці попередньої фінансової звітності за 2012 рік. З цією 

метою Компанія підготувала перехідний баланс станом на 31 грудня 2011 року («дата переходу на 

МСФЗ»), який є вхідним звітом про фінансовий стан на 1 січня 2012 року згідно вимог стандарту МСФЗ 

1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ 1). Даний стандарт 

вимагає, щоб вхідний звіт про фінансовий стан на дату переходу на МСФЗ був підготовлений згідно 

облікової політики, що відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та МСФЗ, 

що є чинними на дату складання повного пакету фінансової звітності згідно з МСФЗ. Першим роком, за 

який Компанія підготувала повний комплект фінансової звітності у відповідності з МСФЗ, що включає 

звіт про фінансовий стан, звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про 

зміни у власному капіталі та примітки до фінансової звітності, є 2013 рік. 

Узгодження загального сукупного прибутку за МСФЗ за 2013 рік та загального сукупного прибутку за 

П(С)БО за той самий період не наводиться, оскільки Компанія не відображає в звітності таку загальну 

суму. Прибуток за П(С)БО відображався в останнє за 2011 рік та складав 27,333 тис. грн. Внаслідок 

проведених коригувань при переході на МСФЗ нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2011 

року було скориговано на 1,700 тис. грн без впливу на сукупний прибуток за той самий рік. 

Дана  фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх вимог МСБО, МСФЗ, та 

Інтерпретацій, розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності 

(«IFRIC»), які були офіційно затвердженими Міністерством Фінансів України станом на 31 грудня 

2013 року та розміщені на його офіційному веб-сайті на дату складання цієї фінансової звітності.  

Фінансова звітність була підготовлена в національній валюті України – українській гривні. Суми 

представлені в тисячах українських гривень. 

При підготовці фінансової звітності Компанія використовувала історичну (фактичну) собівартість для 

оцінки активів. 

Прийняття нових та переглянутих МСФЗ – На дату затвердження цієї фінансової звітності діяли нові 

стандарти, що застосовувались до фінансової звітності, складені станом на 31 грудня 2013 року та за 

період, що закінчився цією датою: 



 Поправка до МСБО 1 «Представлення статей іншого сукупного прибутку» 

 Поправка до МСФЗ 7 «Розкриття інформації – взаємозалік фінансових активів та фінансових 

зобов’язань»  

 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

 МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» (у новій редакції) 

 МСБО 19 «Виплати працівникам» (у новій редакції) 

Керівництво очікує, що прийняття цих стандартів і інтерпретацій не спричинить істотного впливу на 

фінансову звітність Компанії під час першого застосування. 

Стандарти, інтерпретації та поправки, які були прийняті, але не набули чинності для фінансових 

звітів, складених станом на 31 грудня 2013 року та за період, що закінчився тоді цією датою: 

МСБО 32 «Взаємозалік фінансових 

актиівів та фінансових зобов’язань» 

Набуває чинності для річних фінансових звітів за 

періоди, що починаються 1 січня 2014 року або після 

цієї дати 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (в 

редакції 2010 року) 

Набуває чинності для річних фінансових звітів за 

періоди, що починаються 1 січня 2015 року або після 

цієї дати 

Поправки до МСФЗ 7 та МСФЗ 9 «Дата 

обов’язкового застосування та перехідні 

вимоги  у відношенні розкриття 

інформації» 

Набуває чинності для річних фінансових звітів за 

періоди, що починаються 1 січня 2015 року або після 

цієї дати 

Поправки до МСФЗ 10б МСФЗ 12 та 

МСБО 27 – «Інвестиційні компанії» 

Набуває чинності для річних фінансових звітів за 

періоди, що починаються 1 січня 2014 року або після 

цієї дати 

Інтерпретація КТМФЗ 21 «Обов’язкові 

платежі» 

Набуває чинності для річних фінансових звітів за 

періоди, що починаються 1 січня 2014 року або після 

цієї дати 

 

Нематеріальні активи – Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням 

накопиченої амортизації. Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, 

мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо 

пов’язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за 

призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із 

удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей, які сприятимуть 

збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об’єкта 

нематеріальних активів. 

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта нематеріальних активів в придатному для 

використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його 

використання, включаються до складу витрат звітного періоду. 

Одиницею обліку визначено окремий об’єкт нематеріальних активів. 



Компанія визначає термін користування нематеріальними активами, який становить від 1 до 5  років. 

Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом, виходячи з первинної 

вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного 

використання цього об’єкту.  

Ліквідаційна вартість об’єктів нематеріальних активів прирівняна до нуля. 

Основні засоби – Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого 

зносу. Первісна вартість основних засобів складається з: а) ціни придбання, включаючи суми ввізного 

мита та податків, непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо 

вони не відшкодовуються підприємству) після врахування ефекту від знижок; б) витрат на 

транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів та інших витрат, безпосередньо 

пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із 

запланованою метою. Вартість об’єктів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, 

прямі витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих накладних витрат. 

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Комапнія утримує з метою використання їх в 

процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачу в оренду іншим особам, 

очікуваний термін корисного використання  яких більш за один рік і первинна вартість яких більше 

2,500 гривень без ПДВ. 

Капіталізовані витрати включають у себе суму витрат, пов’язаних з поліпшеннями та замінами, що 

призводять до збільшення строку корисного використання активу або збільшення майбутніх 

економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта. Витрати на ремонт та технічне 

обслуговування, що не відповідають вище зазначеним критеріям капіталізації відображаються як 

отриманий прибуток або понесений збиток.  

Сума амортизації вартості об'єкта основних засобів і устаткування визначається як первісна вартість 

об’єкта за вирахуванням його залишкової вартості. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів 

вважається несуттєвою та з метою амортизації є рівною нулю. 

Залишкова вартість являє собою суму, яку Компанія може отримати в даний момент від продажу 

об'єкта основних засобів, за вирахуванням очікуваних витрат на вибуття, якщо актив вже у віці і в 

стані, який очікується наприкінці строку його корисного використання. 

Амортизація використовуеться для списання вартості об’єкта, що підлягає амотризації, та 

розраховується використовуючи прямолінійний метод. Строки корисного використання груп 

основних засобів наведено нижче: 

Групи основних засобів Строк корисного використання 

Земельні ділянки Немає визначеного строку 

Будинки, споруди та передавальні 

пристрої          від 7 до 30 років 

Машини та обладнання від 3 до 12 років 

Транспортні засоби 5 років 

Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі) 
від 3 до 9 років 



Інші основні засоби       від 3 до 10 років 

Компанія може переглядати термін корисного використання об'єкту основних засобів у разі 

реконструкції, добудови, дообладнання, технічного переозброєння або модернізації об’єкту основних 

засобів за умови поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників 

функціонування. 

Прибуток або збиток від вибуття об'єкта основних засобів визначається як різниця  між виручкою від 

продажу та балансовою вартістю активу і визнаються як  прибуток або збиток. 

Незавершене будівництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням 

(будівництвом) об’єкту основних засобів, включаючи всі змінні накладні витрати, понесенні при 

створенні (будівництві). Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного 

будівництва, як і амортизація іншого майна та устаткування,  починається, коли активи готові до 

використання, тобто, коли вони знаходяться на місці і у стані, необхідному для функціонування 

відповідно до намірів керівництва. 

Незалежно від терміну експлуатації та вартості Компанія включає до складу оборотних малоцінних та 

швидкозношувальних предметів наступні складові класу 2 «Запаси»: інструментарій, спеціальне 

оснащення, спеціальний одяг. Знос малоцінних та швидкозношувальних предметів нараховувається в 

розмірі 100 % в момент передачі в експлуатацію активів. 

Запаси - Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Компанія отримає в 

майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно 

визначена. Собівартість запасів складається з: 

- ціни придбання за вирахуванням торговельних та інших знижок,  

- ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб’єктові господарювання 

податковими органами), 

- витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо 

пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг.  

 

У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншого вибуття запасів Компанія використовує метод 

собівартості перших за часом надходження запасів (метод ФІФО "перше надходження – перший 

видаток").  Оцінка запасів на дату балансу відображається обліку Компанії по найменшій з двох 

оцінок: собівартості або чистій вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення 

запасів картону та фарби відповідно до облікової політики підприємства. 

Оцінка чистої вартості реалізації картону та готової продукції Компанії проводиться щомісячно. За 

основу розрахунку чистої вартості реалізації запасів Компанія обирає термін їх зберігання на складі 

підприємства та застосовує наступний відсоток зменшення вартості запасів: 

для картону та фарби при терміні зберігання більше 9 місяців – 100 %; 

для готової продукції при терміні зберігання більше 12 місяців – 50 %; 

для готової продукції при терміні зберігання більше 24 місяців – 100 %; 

Балансова вартість реалізованих запасів Компанія визнає  витратами періоду, в якому визнається 

відповідний дохід. 

Фінансові інструменти – Фінансові активи та зобов’язання відображаються у звіті про фінансовий 

стан Компанії, коли Компанія стає стороною контрактних положень щодо інструмента. Звичайне 



придбання та реалізація фінансових активів і зобов’язань відображається обліковується за датою 

розрахунку.  До дати розрахунків належать: а) визнання активу в день його отримання організацією, і 

б)  день відміни його визнання та визнання прибутку або збитку від його вибуття. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Компанія оцінює їх за 

їхньою справедливою вартістю (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання не за 

справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) плюс витрати на 

операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового 

зобов'язання. Принципи бухгалтерського обліку, які використовуються для подальшої оцінки вартості 

фінансових активів та зобов'язань, розкриваються у відповідних положеннях облікової політики, що 

розташовані нижче у цих примітках. 

Фінансовий актив та фінансове зобов'язання згортаються і чиста сума подається в звіті про 

фінансовий стан,  якщо і тільки якщо Компанія має юридично забезпечене право на згортання 

визнаних сум та має намір погасити зобов'язання на нетто-основі або продати актив й одночасно 

погасити зобов'язання. 

Фінансові активи – Основні фінансові активи включають гроші та їх еквіваленти, дебіторську 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторську заборгованість з бюджетом, 

дебіторську заборгованість за розрахунками  із внутрішніх розрахунків та іншу поточну дебіторську 

заборгованість.  Дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецінення. Процентний дохід визнається 

шляхом застосування ефективної процентної ставки за винятком короткострокової дебіторської 

заборгованості, коли дохід, що визнається є несуттєвим.  

Резерв під знецінення – Компанія враховує збитки від знецінення фінансових активів при наявності 

об'єктивних свідчень того, що окремі фінансові активи мають ознаки знецінення. Збитки від 

знецінення визначаються як різниця між балансовою і поточною вартістю очікуваних майбутніх 

грошових потоків, включаючи суми,  що відшкодовуються за гарантіями та забезпечення, 

дисконтованих за первісною, ефективною процентною ставкою по даному фінансовому активу, що 

відображається за амортизованою вартістю. Якщо в наступному періоді сума збитку від знецінення 

знижується, і це зниження  об'єктивно пов'язане з подією, що настала після визнання знецінення, то 

раніше визнаний збиток від знецінення сторнується. Для фінансових активів, обліковуваних за 

собівартістю, сума збитку від зменшення корисності оцінюється як різниця між балансовою вартістю 

фінансового активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, 

дисконтованих за поточною ринковою нормою прибутку для подібного фінансового активу. Такі 

збитки від зменшення корисності не сторнуються. 

Визначення збитків від знецінення базується на аналізі ризикових активів і відображає суму, яка, на 

думку керівництва, є адекватною для забезпечення збитків. Резерви створюються в результаті 

індивідуальної оцінки активів, схильних до ризиків. 

Зміна у втратах від знецінення відноситься до прибутків чи збитків періоду, а загальна сума 

знецінення враховується в балансі активів. Фактори, які Компанія враховує при визначенні того, чи 

існують об’єктивні докази збитку від знецінення, включають інформацію про фінансовий стан 

боржників або орендарів, їх платоспроможність та схильність до фінансових ризиків, схильність до 

порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочування платежів відсотків або 

основної суми фінансового активу, національних та економічних умов і тенденцій, а також 

справедливої вартості забезпечення та гарантій. 

Компанія обліковує збитки від знецінення фінансових активів за амортизованою вартістю з 



використанням резерву. 

Слід розуміти, що оцінка втрат має суб'єктивний фактор. Хоча і можливо, що в певні періоди 

Компанія може понести збитки більші в порівнянні з резервом під знецінення, але на думку 

керівництва, резерв під знецінення достатній для покриття збитків, пов’язаних з ризиками за 

активами. 

Фінансові зобов’язання– Фінансові зобов’язання класифікуються в залежності від змісту контрактів. 

Значні фінансові зобов'язання включають поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, 

послуги, поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом, кредиторську 

заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці,  поточну кредиторську 

заборгованість із внутрішніх розрахунків та  поточну кредиторську заборгованість  за розрахунками з 

учасниками. Фінансові зобов'язання відображаються за їх номінальною вартістю. 

Дебіторська заборгованість – Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вірогідність 

отримання в майбутньому економічної вигоди. Дебіторська заборгованість відображається за чистою 

реалізаційною вартістю після вирахування резерву сумнівних боргів. Такий резерв створюється під 

окремі борги або згідно оцінки заборгованості щодо ймовірності її повернення. 

Гроші та їх еквіваленти – Гроші та їх еквіваленти включають кошти в касі, необмежені у використанні 

залишки на кореспондентських та депозитних рахунках у банках, що були розміщені на строк не 

більше  трьох місяців. 

Забезпечення – Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанія має юридичні чи договірні 

зобов’язання в результаті минулих подій, якщо існує ймовірність виникнення зобов’язань, погашення 

яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та їх оцінка 

може бути розрахунково визначена. 

Кредиторська заборгованість – кредиторська заборгованість включає в себе заборгованість за 

товарами та послугами та іншу кредиторську заборгованість.  Уся кредиторська заборгованість 

обліковується на основі методу нарахування.  Активи або зобов’язання визнаються на основі 

отриманих сум за вирахуванням погашених сум та будь-яких утриманих комісій.  

Статутний капітал – Статутний капітал визнається за справедливою вартістю отриманих Компанією 

внесків. 

Визнання доходів та витрат – Доходи обліковуються за методом нарахування, коли відбувається 

збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводить до збільшення власного капіталу (крім 

збільшення у результаті внесків учасників), за умови того, що дохід може бути достовірно оцінений. 

Доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: дохід від реалізації готової 

продукції, інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. 

Не визнаються доходами суми податку на додану вартість та інші платежі, що підлягають 

перерахуванню до бюджету, а також суми попередньої оплати. 

Витрати визнаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витрати 

визнаються у відповідному періоді одночасно з доходом, по відношенню до якого вони були понесені. 

Операційна оренда – Оренда, за якою Компанія не приймає на себе усі ризики та вигоди, пов’язані із 

правом власності.  Витрати на оренду відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки 

протягом відповідного терміну оренди. 



Перерахунок іноземних валют – Операції у валютах, інших ніж українська гривня, перераховані за 

офіційними обмінними валютними курсами Національного банку України, що мали місце на дати 

операцій. Монетарні активи та зобов’язання в іноземній валюті перераховані в гривню за курсами 

обміну валют, які діяли на кінець звітного періоду.  Доходи та витрати в іноземній валюті 

перераховуються за курсами на дати проведення відповідних операцій.  Усі прибутки та збитки, що 

виникають при перерахуванні, включаються до звіту про сукупні прибутки та збитки.  

Основна валюта, в якій Компанія здійснює операції, є українська гривня. Курси обміну, які 

використовувалися на дату підготовки фінансової звітності, були такі: 

 

Станом на 31 

грудня 2013 

року 

Станом на    

31 грудня 

2012 року 

За рік, що 

закінчився  31 

грудня 2013 

року 

За рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2012 року 

Гривня/євро 11.04153 10.537172  - 

Середньорічний курс 

гривня/євро 
 - 10.6157 10.270554 

Податок на прибуток – податок на прибуток представлений сумою поточного податку на прибуток до 

сплати та відстроченого податку. 

Поточний податок – податок на прибуток обчислено відповідно до законів, які в даний час діють в 

Україні. Сума поточного податку до сплати  розрахована від суми оподатковуваного прибутку за рік. 

Оподатковуваний прибуток відрізняється від чистого прибутку, який відображений у звіті про 

сукупні прибутки та збитки, тому що не включає статті доходів або витрат, що підлягають 

оподаткуванню в інші роки і в подальшому не включає елементи, які ніколи не будуть 

оподатковуватися або такі, що ведуть до зменшення бази оподаткування. Зобов’язання Компанії за 

поточним податком розраховується з використанням ставок податку, які є чинними або набули 

чинності на звітну дату.  

Відстрочений податок – Відстрочений податок визначається як різниця між балансовою вартістю 

активів і зобов'язань у фінансовій звітності та відповідної податкової бази, що  використовується при 

обчисленні оподатковуваного прибутку і обліковуються з використанням балансового методу. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання згортаються тільки тоді, коли існує юридично 

закріплене право проводити залік поточних податкових активів проти поточних податкових 

зобов'язань, і коли вони відносяться до податків одним і тим самим податковим органом, і Компанія 

має намір врегулювати свої поточні податкові активи і зобов'язання на нетто-основі. 

Поточні та відстрочені податки за період - Поточні та відстрочені податки визнаються як витрати або 

дохід у звіті про сукупні прибутки та збитки за винятком випадків, коли вони кредитуються або 

дебетуються безпосередньо в іншому сукупному доході / збитку. У такому випадку податки 

визнаються прямо в інших доходах/збитках. 

Умовні зобов'язання і активи - Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності. Вони 

розкриваються у примітках до фінансової звітності, крім випадків, коли можливість відтоку ресурсів, 

які втілюють економічні вигоди, є малоімовірною. 

Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але відображаються у примітках до 



фінансової звітності, у випадках, коли надходження економічних вигод є імовірним. 

Згортання – Фінансові активи та зобов'язання згортаються і чиста сума відображається в звіті про 

фінансовий стан, тільки у тому випадку, коли існує законодавчо встановлене право провести 

взаємозалік відображених сум, а також є намір відобразити на нетто-основі або реалізувати актив та 

виконати зобов’язання одночасно.  

Використання оцінок та припущень – Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва робити 

оцінки та припущення, які впливають на відображення сум активів і зобов’язань та сум доходів та 

витрат у звітності протягом звітного періоду. Внаслідок притаманної даним припущенням 

невизначеності, фактичні результати в майбутніх періодах можуть відрізнятися від даних припущень. 

Дана фінансова звітність включає в себе припущення керівництва Компанії щодо вартості активів, 

зобов’язань, доходів, витрат і визнаних зобов’язань. Дані оцінки в основному включають в себе: 

 Строк корисного використання та залишкову вартість основних засобів; 

 Резерв під зменшення корисності запасів; 

 Резерв під відстрочені податкові активи. 

Строк корисного використання та залишкова вартість основних засобів – Оцінка строку корисного 

використання та залишкової вартості предметів основних засобів визначаеться судженнями 

керівництва, що базуються на досвіді зі схожими активами. При визначенні строку корисного 

використання та залишкової вартості активу, керівництво враховує очікуваний строк використання, 

оцінку технічного старіння, фізичний знос та середовище, в якому знаходиться актив. 

 

3.  ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років історична вартість повністю замортизованих основних 

засобів, які Компанія продовжувала використовувати, становила 10,887 тис. грн. та 10,068 тис. грн, 

відповідно. 

 

4. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом являла 

собою розрахунки з ПДВ в розмірі 5,095 тис. грн. та 7,479 тис. грн. 

 

5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ІЗ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 

включала: 

 

Станом на   31 

грудня 2013 року 

Станом на 31 грудня 

2012 року 

ТОВ "ММ Пекеджінг Україна" 53,951 24,350 

MM GRAPHIA Dortmund GmbH 744 - 



Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H. 673 751 

MM GRAPHIA TRIER GMBH - 59 

Усього 55,368 25,160 

Компанія не мала простроченої чи знеціненої дебіторської заборгованості станом на  

31 грудня 2013 та 2012 років.  

 

6. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПІТАЛ 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років зареєстрований капітал був повністю сплачений та складався із 588,000 

простих іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень за акцію.  

 

У 2013 році було оголошено і сплачено частково дивіденди за результатами діяльності Компанії за 2012 

рік у розмірі 4,998 тис. грн., розмір дивідендів на акцію склав 8.50 гривень. Оголошені дивіденди  у 2012 

році по результатам 2011 року становили 9,996 тис. грн. Розмір дивідендів на акцію склав 17.00 гривень. 

 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років сума заборгованості перед учасниками по сплаті дивідендів 

становила 1,348 тис. грн та 1,376 тис. грн., відповідно. Сума являє собою накопичений залишок за 

зобов’язаннями за дивідендами до сплати фізичним особам, які не надали заяву щодо їх отримання.  

Заборгованість була включена до складу поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з 

учасниками на кожну звітну дату.  

 

7. ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ 

Додатковий капітал станом на 31 грудня 2013 та 2012 років складав 2,564 тис. грн. та включав суми 

переоцінки основних засобів в сумі 2,070 тис. грн.,  переоцінки товарно-матеріальних цінностей в сумі 

380 тис. грн., переоцінку готової продукції в сумі 18 тис. грн., а також суму безкоштовно отриманих 

цінностей в розмірі 96 тис. грн. 

 

8. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ 

 
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги включала 

заборгованість перед наступними контрагентами: 

 

Станом на   31 

грудня 2013 року 

Станом на 31 грудня 

2012 року 

Stora Enso Fors AB 1,318 1,562 

Iggesund Paperboard Europe B.V. 979 - 

Сан Кемікал Україна Лімітед ДП 654 429 

МІХАЕЛЬ ХУБЕР УКРАЇНА  ТОВ 509 - 

KARL MARBACH 93 582 

Amcor Flexibles Transpac BVBA - 497 



Metsa Board International Ltd - 213 

Інші 746 1,603 

Усього 4,299 4,886 

Кредиторська заборгованість представляє заборгованість за поставлені запаси і товари та надані послуги. 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років більша частина кредиторської заборгованості підлягала сплаті 

протягом 25 днів. 

 

9. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 

включала: 

 

Станом на   31 

грудня 2013 року 

Станом на 31 грудня 

2012 року 

Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H. 1,198 1,746 

ТОВ «ММ Пекеджінг Україна» 1,320 400 

R+S Stanzformen GmbH 56 4 

MM GRAPHIA INNOVAPRINT GmbH&Co.KG - 1,191 

Усього 2,574 3,341 

 

10. ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Станом на 31 грудня 2013 ті 2012 років поточні забезпечення представлені наступним чином: 

 

Станом на 31 грудня 

2013 року 

Станом на 31 грудня 

2012 року 

Забезпечення виплат персоналу 2,680 1,995 

Забезпечення виплати бонусів від обсягів 

продаж замовникам 
2,060 1,029 

Забезпечення майбутніх витрат по судовим 

справам та претензіям 
- 494 

Інші забезпечення 135 122 

Усього 4,875 3,640 

 

11. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ГОТОВОЇ  ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБІТ,ПОСЛУГ) 

Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї (товарiв, робіт,послуг) за роки, що закiнчилися 31 грудня 

2013 i 2012 рокiв, складалась з таких елементiв: 



 
За рік, що закінчився За рік, що закінчився 

 
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 

Прямі матеріальні  витрати виробництва 239,403 225,513 

Непрямі витрати виробництва, в т.ч.: 29,448 17,994 

- інструментарій 11,450 13,684 

- інші непрямі витрати 17,998 4,310 

Витрати на оплату праці та соціальні заходи 16,164 15,962 

Собівартість реалізованих виробничих запасів 7,946 4,680 

Інші витрати виробництва 20,343 17,433 

Усього 313,304 281,582 

 

12. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ 

Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 i 2012 рокiв, складалися з таких 

елементiв: 

 

За рік, що закінчився За рік, що закінчився 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 

Отримані знижки від постачальників 2,826 4,990 

Дохід від реалізації необоротних активів 2,522 365 

Відсотки одержані - 272 

Отримані штрафи, пені, неустойки 11 170 

Відшкодування раніше списаних активів - 48 

Інші доходи від операційної діяльності 1,292 6 

Усього 6,651 5,851 

 

13. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 i 2012 рокiв, складалися з таких 

елементiв: 

 

За рік, що закінчився За рік, що закінчився 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 



Витрати на персонал 4,227 3,806 

Підтримка програмного забезпечення та 

комунікаційні витрати 
3,936 3,062 

Операційна оренда 777 616 

Витрати на банківське обслуговування 343 260 

Амортизація основних засобів та 

нематеріальних активів 
100 167 

Витрати на ремонт, утримання основних засобів 123 153 

Інші витрати 977 1,151 

Усього 10,483 9,215 

 

14. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 

Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 i 2012 рокiв, складалися з таких елементiв: 

 

За рік, що закінчився За рік, що закінчився 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012року 

Транспортні витрати 7,374 7,728 

Витрати на персонал 2,424 1,810 

Бонус покупців 1,031 1,029 

Підтримка програмного забезпечення та 

комунікаційні витрати 
204 259 

Амортизація основних засобів та 

нематеріальних активів 
117 119 

Маркетингові послуги - - 

Інші витрати 2,782 2,945 

Усього 13,932 13,890 

 

15. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 

Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 i 2012 рокiв, складалися з таких 

елементiв: 

 
За рік, що закінчився За рік, що закінчився 



31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 

Операційна курсова різниця 667 116 

Втрати від знецінення запасів 292 - 

Визнані штрафи, пені, неустойки 35 16 

Списання необоротних активів - 5 

Інші витрати операційної діяльності 975 118 

Усього 1,969 255 

 

16. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Згідно вимог податкового законодавства в обліку Компанії виникають певні постійні податкові різниці 

внаслідок того, що не всі витрати можуть бути враховані для цілей оподаткування, а доходи не в повному 

обсязі можуть бути враховані для цілей оподаткування. 

Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою 

вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування.  Тимчасові 

різниці станом на 31 грудня 2013 та 2012 років в основному пов’язані з різними методами визнання 

доходів і витрат, а також з балансовою вартістю певних активів. 

Співвідношення між податковими витратами та обліковим фінансовим результатом за роки, які закінчились 31 грудня 

2013 та 2012 років, пояснюються таким чином: 

 За рік, що 

закінчився  

31 грудня 2013 

року 

За рік, що 

закінчився  

31 грудня 2012 

року  

 Прибуток до оподаткування 47,612 54,768 

Теоретичний податок на прибуток за поточною 

ставкою податку (19% - 2013 р., 21% - 2012 р.) 9,046 11,501 

 Податковий ефект від:     

Зміни ставки податку на прибуток за період очікуваної 

реалізації тимчасових різниць (19% - 18%)  6 197 

Доходів, які не відносяться до податкових при 

визначенні оподатковуваного прибутку (529) (2,003) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності  8,523 9,695 

Зміна відстроченого податку 653 1,335 

Поточний податок на прибуток  9,176 11,030 

 

Відстрочені активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2013 та 2012 років включають: 



 Станом на     

31 грудня 

2013 року 

Станом на    

31 грудня 

2012 року  

Відстрочені активи:   

Різниця у вартості основних засобів 296 556 

Забезпечення виплат персоналу 247 575 

Забезпечення під аудит  24 23 

Різниця у вартості запасів 18 109 

Всього відстрочені податкові активи 585 1,263 

      

Відстрочені зобов’язання:   

Виробничі запаси, незавершене виробництво - (25) 

Всього відстрочені податкові зобов’язання - (25) 

   

Чистий відстрочений податковий актив  585 1,238 

  

Відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2012 року  1,238 

Зміна відстроченого податку (653) 

Відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2013 року 585 
 

 

17. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ 

Як визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" (пункт 9): 

Пов'язана сторона - це фiзична чи юридична особа, яка є зв'язаною зi суб'єктом господарювання, який 

готує власну фiнансову звiтнiсть: 

(а) особа або близький родич даної особи вважається пов'язаною стороною, якщо: 

(i) здiйснює контроль або спiльний контроль над суб'єктом, що готує звiтнiсть;   

(ii) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, звiтнiстю що готує звiтнiсть; або 

(iii) сторона є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання або його 

материнського пiдприємства. 

(б)  Пiдприємство вважається пов'язаною стороною, якщо будь-яке твердження з наведених нижче може 

бути застосовано щодо нього:  

(i) Суб'єкт господарювання та суб'єкт фiнансової звiтностi є членами однiєї групи (сюди входять 

материнськi, дочiрнi пiдприємства та спорiдненi дочiрнi пiдприємства).  

(ii) Сторона є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого пiдприємства (чи 

асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншої компанiї групи, до якої належить 

Компанiя) . 

(iii) Обидва пiдприємства є спiльними пiдприємством однiєї третьої сторони. 

(iv) Одне пiдприємство є спiльним пiдприємством третьої сторони, а iнше пiдприємство є асоцiйованим 

пiдприємством тiєї ж третьої сторони. 



(v) Сторона, яка є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв суб'єкта 

господарювання, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаною стороною суб'єкта 

господарювання. 

 (vi) Суб'єкт господарювання контролюється чи спiльно контролюється особою, зазначеною в пунктi (a).  

(vii) Особа, зазначена в пунктi (a)(i) має значний вплив на суб'єкт господарювання або сторона є членом 

провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або його материнського пiдприємства). 

Наступнi фiзичнi та юридичнi особи вважалися пов'язаними сторонами Компанiї протягом 2013 та 2012 

рокiв: 

Назва пов’язаної сторони Вид відносин з Компанією 

Graphia Gundlach Beteiligungsgesellschaft mbH Засновник 

Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H.  спільний контроль над суб’єктом 

MM GRAPHIA BIELEFELD GMBH  спільний контроль над суб’єктом 

MM Graphia Dortmund GmbH  спільний контроль над суб’єктом 

MM GRAPHIA INNOVAPRINT GmbH&Co.KG   спільний контроль над суб’єктом 

MM GRAPHIA TRIER GMBH  спільний контроль над суб’єктом 

MMG Izmir Karton Sanayi ve Ticaret A.S.  спільний контроль над суб’єктом 

ММ Полиграфоформление Пэкэджинг  спільний контроль над суб’єктом 

R+S Stanzformen GmbH  спільний контроль над суб’єктом 

ТОВ «ММ Пекеджінг Україна» спільний контроль над суб’єктом 

 

Ім’я пов’язаної сторони – фізичної особи Характер зв’язку (посада, родинні зв’язки, 

тощо) 

Пономар Володимир Васильович Голова правління 

Брічєєва Інна Вадимівна Член правління  

 

При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдносин, 

а не тiльки їх юридичнiй формi. Компанiя мала наступнi залишки станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв 

з пов'язаними сторонами: 

  

 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 



 З 

пов’язаними 

сторонами 

Разом по 

категорії 

відповідно до 

фінансової 

звітності 

З 

пов’язаними 

сторонами 

Разом по 

категорії 

відповідно до 

фінансової 

звітності 

     

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками із внутрішніх розрахунків 55,368 55,368 25,160 25,160 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з учасниками 1,348 1,348 1,376 1,376 

Поточна кредиторська заборгованість із 

внутрішніх розрахунків 2,574 2,574 3,341 3,341 

 

Наступнi суми,  що виникли за операцiями з пов'язаними сторонами, були включенi до попереднього 

звiту про сукупнi прибутки та збитки за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рокiв: 

  

 За рік, що закінчився  

31 грудня 2013 року  

За рік, що закінчився  

31 грудня 2012 року  

 З 

пов'язани-

ми 

сторонами 

Разом по 

категорії 

відповідно до 

фінансової 

звітності 

З 

пов'язани-

ми 

сторонами 

Разом по 

категорії 

відповідно до 

фінансової 

звітності 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 49,179 380,590 28,717 353,859 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  (42,167) (313,304) (58,458) (281,582) 

Адміністративні витрати (3,722) (10,483) (2,088) (9,215) 

Витрати на збут (1,343) (13,932) (1,399) (13,890) 

 

 

18.   УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 

Компанія управляє капіталом в цілях гарантування продовження своєї операційної діяльності. Власний 

капітал Компанії складається з статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та 

нерозподіленого прибутку. У 2013 та 2012 роках Компанія не здійснювала відрахувань до резервного 

фонду, сума якого становила 1,470 тис. грн на кожну звітну дату. 



Компанія управляє капіталом в цілях гарантування продовження своєї операційної діяльності, а  також 

для максимізації виплат акціонерам за рахунок оптимізації заборгованностей і залишків по ним. 

Керівництво Компанії переглядає структуру капіталу на постійних засадах. Відповідно до результатів 

даного огляду, Компанія вживає заходів для коригування загальної структури капіталу за рахунок нової 

емісії акцій,  залучення боргового капіталу або погашення існуючої заборгованості. 

 

19.   ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Основні ризики, пов'язані з фінансовими інструментами Компанії є такими, що пов’язані з: 

Кредитним ризиком; 

Ризиками ліквідності; 

Валютним ризиком; 

Ризик зміни процентної ставки. 

Компанія визнає, що важливо мати встановлений ефективний процес управління ризиками. Для цього 

Компанія впровадила систему управління ризиками, основною метою якої є захищати Компанію від 

ризиків та забезпечити досягнення мети своєї діяльності. За допомогою системи управління ризиками, 

Компанія управляє наступними ризиками: 

Кредитний ризик  – Компанія зазнає кредитного ризику, тобто ризику того, що одна сторона не зможе 

виконати своїх зобов’язань і змусить іншу сторону зазнати фінансового збитку.  Компанія систематизує 

рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти на суми, стосовно яких ризики 

є прийнятними, по відношенню до кожного кредитора.   

Ліміти кредитного ризику по кожному кредитору затверджуються керівництвом Компанії  і 

контролюються на регулярній основі. Керівництво Компанії вважає, що дебіторська заборгованність, яка 

була прострочена більше, ніж на 90 днів, э знеціненною. 

Наступна таблиця деталізує валову вартість фінансових активів станом на 31 грудня 2013 року, які 

знецінилися та розкриває за строками виникнення ті, що є простроченими, але не знеціненими: 

 
Не 

прострочені і 

не знецінені 

Прострочені, але не знецінені  31 грудня 2013 року 

 
0-3 

місяців 

3-6 

місяців 

6 місяців 

до 1 року 

Більше 

одного року 

Знецінені 

фінансові 

активи 

Усього 

Дебіторська  

заборгованість за 

продукцію, товари, 

роботи, послуги 

10,121 - - - - - 

10,121 

 

 

Дебіторська  

заборгованість за 

розрахунками із 

внутрішніх 

55,368 - - - - - 55,368 



розрахунків 

Гроші та їх 

еквіваленти 
37,649 - - - - - 37,649 

Наступна таблиця деталізує валову вартість фінансових активів станом на 31 грудня 2012 року, які 

знецінилися та розкриває за строками виникнення ті, що є простроченими, але не знеціненими: 

 
Не 

прострочені і 

не знецінені 

Прострочені, але не знецінені  31 грудня 2012 року 

 
0-3 

місяців 

3-6 

місяців 

6 місяців до 

1 року 

Більше 

одного року 

Знецінені 

фінансові 

активи 

Усього 

Дебіторська  

заборгованість за 

продукцію, товари, 

роботи, послуги 

11,744 - - - - - 11,744 

Дебіторська  

заборгованість за 

розрахунками із 

внутрішніх 

розрахунків 

25,160 - - - - - 25,160 

Гроші та їх 

еквіваленти 
27,644 - - - - - 27,644 

Ризик ліквідності – Ризик ліквідності це є ризик того, що Компанія  не зможе повністю розрахуватися по 

своїх зобов’язаннях, при настанні відповідного строку. З метою управління ризиком ліквідності 

Компанія здійснює постійний моніторинг очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовими та 

інвестиційними операціями, що входить у процес управління активами/зобов’язаннями. У Компанії 

існують встановлені процеси бюджетуання та прогнозування грошового обігу для впевненості у тому, 

що необхідна для виконання зобов'язань по платежах сума грошових коштів буде доступною. Зазвичай 

Компанія забезпечує достатню кількість грошових коштів для забезпечення очікуваних операційних 

витрат, включаючи обслуговування фінансових зобов'язань. Втім, цей підхід виключає ефект можливих 

наслідків від надзвичайних обставин, які не можуть бути об’єктивно передбачені Компанією. Крім того, 

керівництво Компанії постійно відстежує всі матеріальні операційні витрати та оптимізує їх структуру і 

розмір протягом звітного періоду.   

Наступна таблиця деталізує очікуваний контрактний строк погашення непохідних фінансових 

інструментів і зобов’язань. Ця таблиця була складена на основі недисконтованих договірних строків 

погашення фінансових зобов'язань. 

 
До 1 

місяця 

Від 1 до 3 

місяців 

Від 4 

місяців до 

1 року 

Від 1 року 

до 5 років 

31 грудня 

2013 року 

Усього 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      



Поточна кредиторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги 
2,964 1,336 - - 

4,300 

 

Поточна кредиторська заборгованість 

за розрахунками зі страхування та з 

оплати праці 

495 - - - 495 

Поточна кредиторська заборгованість 

за розрахунками з учасниками 
- - 1,348 - 1,348 

Поточна кредиторська заборгованість 

за розрахунками із внутрішніх 

розрахунків 

2,517 57 - - 2,574 

Усього фінансові зобов’язання 5,976 1,393 1,348 - 8,717 

 
До 1 

місяця 

Від 1 до 3 

місяців 

Від 4 

місяців до 

1 року 

Від 1 року 

до 5 років 

31 грудня 

 2012 року 

Усього 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, 

послуги 

3,721 1,165 - - 4,886 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками зі 

страхування та з оплати праці 

531 - - - 531 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з 

учасниками 

- - 1,376 - 1,376 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 

3,341    3,341 

Усього фінансові зобов’язання 7,593 1,165 1,376 - 10,134 

Валютний ризик – Валютний ризик це є ризик того, що на фінансові результати Компанії негативно 

вплинуть зміни валютних курсів, від яких Компанія залежить. Компанія здійснює певні операції в 

іноземній валюті. Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиками, 

пов’язаними зі зміною валютних курсів, але в той же час керівництво Компанії намагається пом’якшити 

цей ризик, підтримуючи грошові активи і зобов’язання в іноземній валюті на одному (більш менш 

стабільному) рівні.  

У наступній таблиці представлені активи та зобов’язання Компанії у іноземній валюті (євро): 

 31 грудня 

2013 року 

31 грудня 

2012 року 



Фінансові активи   

Гроші та їх еквіваленти 1,969 1,953 

 

Дебіторська  заборгованість за товари, роботи, 

послуги  428 415 

 

Дебіторська  заборгованість за розрахунками  із 

внутрішніх розрахунків 128 78 

Всього фінансові активи 2,526      2,446 

Фінансові зобов’язання    

 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 232 297 

 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками із внутрішніх розрахунків 114 279 

Всього фінансові зобов’язання 346 577 

Нето позиція 2,180 1,869 

Чутливість валютного ризику – У наведеній нижче таблиці  згруповані  вплив від ослаблення гривні по 

відношенню до євро як до основної іноземної валюти Компанії. Цей рівень чутливості представляє 

собою оцінку керівництва щодо розумно можливої зміни валютних курсів. Аналіз був застосований до 

монетарних статей на звітну дату, виражених у євро станом на 31 грудня 2013 та 2012 років.Станом на 31 

грудня 2013 року застосовувалась оцінка впливу ослаблення гривні по відношенню до євро, виходячи з 

фактичного офіційного курсу обміну, що діяв на дату затвердження цієї фінансової звітності. 

 31 грудня 2013 року  31 грудня 2012 року 

  Грн./Євро        Грн./Євро   Грн./Євро Грн./Євро 

 37% -37%  10% -10% 

Вплив на прибуток або 

збиток 8,906 (8,906)  1,970 (1,970) 

 

 

20. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 



Оподаткування – Внаслідок наявності в українському господарському, зокрема податковому, 

законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також внаслідок 

практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення 

податковими органами різних аспектів економічної діяльності, Компанія, можливо, буде змушена 

визнати додаткові податкові зобов’язання, штрафи та пені у разі, якщо податкові органи піддадуть 

сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва Компанії. Компанія вважає, що сплатила 

усі податкові зобов’язання, тому фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових 

збитків. Податкові записи можуть переглядатися податковими органами протягом трьох років. 

Операційне середовище/ Політична криза – Починаючи із листопада 2013 року, Україна знаходиться у 

стані політичних потрясінь. 22 лютого 2014 року Парламент України проголосував за рішення щодо 

відновлення дії Конституції 2004 року та відставку чинного Президента.  Нові президентські вибори 

призначені на травень 2014 року, і був сформований перехідний уряд. 27 лютого 2014 року 

проросійські сили взяли під контроль парламент Криму, автономного регіону у складі України, і 

проголосували за проведення референдуму у березні 2014 року щодо визначення статусу Криму.  1 

березня 2014 року Рада Федерацій Росії затвердила звернення Президента Путіна стосовно введення 

російських військ на територію України.  

    Протягом 2014 року українська гривня девальвувала щодо основних світових валют, і для підтримання     

    стабільності у країні необхідне істотне зовнішнє фінансування.  Національний банк України, разом з    

    іншими заходами, запровадив тимчасові обмеження стосовно операційної обробки банками      

клієнтських платежів та на придбання іноземної валюти на міжбанківському ринку.  У лютому 2014 року 

суверенний кредитний рейтинг України було понижено, і він досяг рівня CCC із негативним прогнозом.  

Вплив ескалації кризи в українсько-російських відносинах та її остаточне розв’язання неможливо 

передбачити, і вона може завдавати негативного впливу на економіку України. 

Тривалість кризи, поступовість відновлення промисловості та банківського сектору можуть призвести 

до падіння операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів та зростання витрат. 

Невизначені можливі погіршення на міжнародному фінансовому та товарному ринках негативно 

впливатимуть на результати діяльності та фінансовий стан Компанії.  

Керівництво впевнене, що у ситуації, що склалася, воно вживає усіх необхідних заходів для 

забезпечення стабільної діяльності та росту Компанії. 

Коливання обмінного курсу національної валюти – Національна валюта України, гривня, є 

нестабільною та характеризується значними коливаннями у порівнянні з основними світовими 

валютами. Офіційні курси обміну, встановлені Національним банком України для гривні до долара 

США, а також гривні до євро, станом на 31 грудня 2013 та 2012 років  відображені в Примітці 2. На 

дату затвердження цієї фінансової звітності офіційний курс валют становив 15.0724 гривні по 

відношенню до 1 євро та 10.9546 гривні по відношенню до 1 долару США. 

 

21. ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ 

Дана особлива iнформацiя розкривається Компанiєю вiдповiдно до вимог Статтi 41 Закону України "ПРО  

ЦIННI ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК": 

№ Найменування особливої iнформацiї Змiст iнформацiї 

1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв 

статутного капiталу Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв 

статутного капiталу,  не приймалось 



2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй Рiшення про викуп власних акцiй у 2013 роцi не 

приймалося 

3 Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi. Фактiв лiстингу/делiстингу 

цiнних паперiв на фондовiй бiржi у 2013 роцi не було 

4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента

 Компанiя  у 2013 роцi не отримувала кредитiв або позики в нацiональнiй та iноземнiй валютi, 

розмiр яких перевищував 25% вiд її активiв  

5 Змiна складу посадових осiб емiтента. Змiна складу посадових осiб емiтента у 2013 роцi не 

вiдбувалась 

6 Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Змiни 

власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, у 2013 роцi не було 

7 Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв Рiшення про 

утворення, припинення фiлiй та представництв не приймалися 

8 Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу Рiшення вищого 

органу Компанiї щодо зменшення розмiру статутного капiталу у 2013 роцi не приймалося 

9 Порушення справи про банкрутство емiтента,винесення ухвали про його санацiю Порушення 

справи про банкрутство щодо Компанiї у 2013 роцi не було 

10 Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента

 Рiшення не приймалось 

 

 


