Титульний аркуш
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 23/19-04
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiння

Пономар В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФIЯ
УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02469333
4. Місцезнаходження: 18015, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, Приднiпровський,
вулиця Максима Залiзняка, будинок 2
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 545901, 0472-545905
6. Адреса електронної пошти: 02469333@afr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Засiдання наглядової ради
№26-04/2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.mmp-uk
raina.com/fileadmin
/user_upload/Docu
mentation/Zvit_emit
enta_2018.pdf

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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 станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не
здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi
3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство
6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента
7. Судовi справи емiтента
8. Штрафнi санкцiї емiтента
13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй
14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав
за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй
15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй
17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть
публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до
бiржового реєстру
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента
5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)
19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй)
такого емiтента
20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв
22. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi
25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв
26. Iнформацiя вчинення значних правочинiв
27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента
34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом
36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
37. 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
38. 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
39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
41. Основнi вiдомостi про ФОН
42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
45. Правила ФОН
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам
емiтента в разi їх звiльнення
Емiтент не виплачував нiяких винагород або компенсацiй посадовим особам в разi їх
звiльнення.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ 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)
121
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;
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК "
2) МФО банку
300614
3) Поточний рахунок
26001500293972
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК "
5) МФО банку
300614
6) Поточний рахунок
26001500293972

XI. Опис бізнесу
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) 91, середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 30,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)
35, фонд оплати працi 17 203,4 тис.грн за рiк. Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру
фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року. Зазначається
кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента.
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 6000 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
Основний вид продукцiї: Етикетки та ярлики з паперу та картону друкованi iншi (крiм
самоклеювальних).
Обсяг виробництва у натуральнiй формi 2 727 (т), у грошовiй формi 201336,0 (тис. грн)..
Обсяг реалiзованої продукцiї у натуральнiй формi 2 634 (т), у грошовiй формi 190747,5 (тис.
грн)..
Сума виручки - за рiк 207 660,0 тис.грн. , окремо надається iнформацiя про загальну суму
експорту - 93 120,0 тис.грн, а також частку експорту 45% в загальному обсязi продажiв,
перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг; залежнiсть
вiд сезонних змiн; основнi ринки збуту та основнi клiєнти; основнi ризики в дiяльностi емiтента,
заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва
та ринкiв збуту; канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент; джерела сировини, їх
доступнiсть та динамiка цiн; особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює
дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на
ринку; конкуренцiя в галузi, особливостi продукцiї (послуг) емiтента; перспективнi плани
розвитку емiтента; кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв - 5, що
займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання. У разi якщо емiтент здiйснює
свою дiяльнiсть у декiлькох країнах, необхiдно зазначити тi країни, у яких емiтентом отримано
10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк.
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.
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
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 6000 гривень без ПДВ. Капiталiзованi витрати включають у себе суму
витрат, пов'язаних з полiпшеннями та замiнами, що призводять до збiльшення строку корисного
використання активу або збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд
використання об'єкта. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування, що не вiдповiдають вище
зазначеним критерiям капiталiзацiї вiдображаються як отриманий прибуток або понесений
збиток. 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.
Прибуток або збиток вiд вибуття об'єкта основних засобiв визначається як рiзниця мiж
виручкою вiд продажу та балансовою вартiстю активу i визнаються як прибуток або збиток.
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. Незалежно вiд термiну експлуатацiї та
вартостi Компанiя включає до складу оборотних малоцiнних та швидкозношувальних предметiв
наступнi складовi класу 2 "Запаси": iнструментарiй, спецiальне оснащення, спецiальний одяг.
Знос малоцiнних та швидкозношувальних предметiв нараховувається в розмiрi 100 % в момент
передачi в експлуатацiю активiв.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.
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.
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.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова Рада
Правлiння

Структура

Персональний склад

Голова (Член) Наглядової Ради
Секретар (Член) Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Голова Правлiння
Член Правлiння

Вiльгельм Хьорманзедер,
Андреас Блашке,
Райнер Шмiдт
Пономар Володимир Васильович
Брiчєєва Iнна Вадимiвна

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) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
вища, маркетолог
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Українсько-нiмецьке закрите акцiонерне товариство "Графiя Україна", 02469333,
Українсько-нiмецьке закрите акцiонерне товариство "Графiя Україна", Заступник голови
правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2010, обрано 13.04.2010, з моменту прийняття рiшення Наглядовою Радою
Товариства до прийняття рiшення про його пе
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 роботи 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Брiчєєва Iнна Вадимiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1968

5) Освіта
Вища, iнженер-економiст
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Українсько-нiмецьке закрите акцiонерне товариство "Графiя Україна", 02469333,
Українсько-нiмецьке закрите акцiонерне товариство "Графiя Україна", Керiвник фiнансової
служби
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2010, обрано 13.04.2010, з моменту прийняття рiшення Наглядовою Радою
Товариства до прийняття рiшення про його пе
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно трудового
контракту.
Стаж роботи 23 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Член правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
1) Посада
Голова (Член) Наглядової Ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiльгельм Хьорманзедер
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
Вища,Вiденський технiчний унiверситет, iнженер, доктор
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Гундлах Бетайлiгунгзгезельшафт мбХ, нерезидент, АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрiя,
Вiдень, Брамсплатц, Голова Ради Директорiв
ММ Графiя Бетайлiгунгс унд Фервальтунгс ГмбХ, Нiмеччина, Байерсбронн, Зегмюлевег ,
Керуючий Директор Графiя Гундлах Бетайлiгунгзгезельшафт мбХ, Нiмеччина, Бiлефельд,
Керуючий Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано 25.04.2018, особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними
Зборами до дати проведення чергових
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалi - "товариство" або "емiтент") вiд
25 квiтня 2018 року, протокол позачергового засiдання Наглядової Ради № 25-04/2018, обрано
Головою Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" - пана Вiльгельма Хьорманзедера
(Вiльгельм Хьорманзедер), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства.
Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи - компанiї Гундлах ГмбХ, якiй
(юридичнiй особi) належить пакет акцiй розмiром 94,775510% вiд статутного капiтала
товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення
чергових (рiчних) Загальних Зборiв Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але
не бiльше нiж 3 роки. Також, повноваження членiв Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
можуть припинятись достроково або тривати бiльш довгий час у випадках та у способи,
передбаченi Статутом ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Iншi посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Ради Директорiв в: АТ Мейр-Мельнхоф
Картон; Директор в: ММ Графiя Бетайлiгунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; Гундлах ГмбХ
(колишня назва - Графiя Гундлах Бетайлiгунгзгезельшафт мбХ); Мейр-Мельнхоф Картон
Гезеллшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байерсбронн Фрiшфасер Картон ГмбХ; Мейр-Мельнхоф
Еербеек Б. В.; Колiчево Картон Проiзводня Картона Д.о.о.; Мейр-Мельнхоф Гернсбах ГмбХ;
Мейр-Мельнхоф Картонбоард Iнтернешнл ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Бельгiя Н. В.;
Мейр-Мельнхоф Iталiя С.Р.Л.; ММП Премiум Прiнтiнг Центр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Прiнтiнг
енд Пекеджинг Приватна Акцiонерна Компанiя Тегерану № 21; ММ Графiя ГмбХ;
Мейр-Мельнхоф Пекеджiнг Австрiя ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Iнтернешнл ГмбХ; ММ
Пекеджинг Францiя С.A.С.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Ю Kей Лiмiтед; Мейр-Мельнхоф
Пекеджинг Iберiка СЛ; Аль-Екбаль Прiнтiнг енд Пекеджинг Кo; ММ Пекеджiнг Бетайлiгунгсунд Фервальтунгс ГмбХ; ММ Пекеджiнг ГмбХ; Майр-Мельнхоф Графiя Iзмiр А.С; Зюперпак
Амбалай Санай ве Тiкарет Анонiм Сiркетi; Нойпак Гезельшафт м.б.Х.; ММ Пекеджiнг Коламбiа
С А С; MMП Премiум С.А.С.; ММП Пекетiс С.А.С.; ММ Пекеджiнг Польська Спулка з
огранiчоно одповєджяльнощо; посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
1) Посада
Секретар (Член) Наглядової Ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андреас Блашке
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища, Вiденський унiверситет, Зальцбурзький унiверситет, доктор
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Нойпак Гезельшафт мбХ Райхенау, Хiршванг, Австрiя, -, АТ Мейр-Мельнхоф Картон,
Австрiя, Вiдень, Брамплатц, член Ради Директорiв
Мейр-Мельнхоф Графiя Iзмiр А.S., Таiр (Iзмiр), Таiр Органiзе Санаї Бьолгесi, Туреччина:
Директор
Нойпак Гезельшафт мбХ Райхенау, Хiршванг, Австрiя: Директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано 25.04.2018, особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними
Зборами до дати проведення чергових
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 32 роки.
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалi - "товариство" або "емiтент") вiд
25 квiтня 2018 року, протокол позачергового засiдання Наглядової Ради № 25-04/2018, обрано

Секретаря Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" - пана Андреаса Блашке (Андреас
Блашке), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не
є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Посадова особа є
представником акцiонера - юридичної особи - компанiї Гундлах ГмбХ, якiй (юридичнiй особi)
належить пакет акцiй розмiром 94,775510% вiд статутного капiтала товариства. Особа обрана
на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (рiчних)
Загальних Зборiв Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не бiльше нiж 3
роки. Також, повноваження членiв Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" можуть
припинятись достроково або тривати бiльш довгий час у випадках та у способи, передбаченi
Статутом ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Iншi посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Ради Директорiв в: АТ Мейр-Мельнхоф Картон;
директор в: Нойпак Гезельшафт мбХ; Мейр-Мельнхоф Графiя Iзмiр А.S. (в минулому);
Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Iнтернешнл ГбмХ (в минулому); ММ Пекеджинг Сiзар ГмбХ (в
минулому); ММ Пекеджинг Шiллiнг ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Бетайлiгунгс-унд
Фервальтунгс ГмбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Ю Кей Лiмiтед (в минулому);
Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Iберiка С.Л.(в минулому).
1) Посада
Член Наглядової Ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Райнер Шмiдт
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1959
5) Освіта
Вища, iнженер
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ, Нiмеччина, -, АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрiя:
член Ради Директорiв; ММ Графiя Трiєр ГмбХ, Нiмеччина: Керуючий Директор;
Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ, Нiмеччина: Керуючий Директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2018, обрано 23.04.2018, особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними
Зборами до дати проведення чергових
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 33 роки.
Рiшенням чергових (рiчних, за результатами дiяльностi у 2017 роцi) Загальних Зборiв акцiонерiв
ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалi - "товариство" або "емiтент") вiд 23 квiтня 2018 року,
протокол № 28, обрано члена Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" - пана Райнера
Шмiдта (Райнер Шмiдт), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства.
Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи - компанiї Гундлах ГмбХ, якiй
(юридичнiй особi) належить пакет акцiй розмiром 94,775510% вiд статутного капiтала
товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення
чергових (рiчних) Загальних Зборiв Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але
не бiльше нiж 3 роки. Також, повноваження членiв Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
можуть припинятись достроково або тривати бiльш довгий час у випадках та у способи,
передбаченi Статутом ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Iншi посади, якi

обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор в: ММ Графiя Трiєр ГмбХ;
Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ; ММ Графiя Бiлефельд ГмбХ; Гундлах ГмбХ; ММ Графiя
Iнновапрiнт ГмбХ; ММ Графiя Iнновапрiнт Фервальтунгс ГмбХ; ММ Графiя Дортмунд ГмбХ (в
минулому); ММ Графiя Бетайлiгунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ; ММП Премiум Прiнтiнг Сентр
ГмбХ; ММ Графiя ГмбХ; Р+С Станцформен ГмбХ.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слєпченко Свiтлана Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1967
5) Освіта
Вища, економiст
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Акант +К", 39112738, ТОВ "Акант +К", м.Черкаси, вул. Хоменка 15, головний
бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.01.2014, обрано з 30.01.2014 до 30.01.2019 року
9) Опис
Наказом Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ
УКРАЇНА" вiд 30.01.2014 року № 64К-380 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 30.01.2019 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
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

1
Голова Правлiння
Член Правлiння
Голова (Член)
Наглядової Ради
(представник
акцiонера)
Секретар (Член)
Наглядової Ради
(представник
акцiонера)
Член Наглядової
Ради (представник
акцiонера)
Головний
бухгалтер

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Пономар
Володимир
Васильович
Брiчєєва Iнна
Вадимiвна
Вiльгельм
Хьорманзедер

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Андреас Блашке

0

0

0

0

Райнер Шмiдт

0

0

0

0

Слєпченко
Свiтлана
Миколаївна

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Усього

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Gundlach GmbH/ Гундлах
ГмбХ

нерезидент

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

33649, Нiмеччина, Бiлефельд,
Графiяштрассе, 1

94,77551
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

94,77551

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалi - "Пiдприємство" або "Товариство", або - "емiтент") було створене як закрите акцiонерне товариство "Черкаська
обласна друкарня" i зареєстроване виконкомом Черкаської мiської Ради народних депутатiв 26
липня 1994 року згiдно з Установчим договором про створення i дiяльнiсть закритого
акцiонерного товариства "Черкаська обласна друкарня", а згодом змiнило свою назву: 05
червня 1995 року - на Українсько-нiмецьке закрите акцiонерне товариство "Графiя Україна"; 23
квiтня 2011 року - на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФIЯ УКРАЇНА"; 24 квiтня
2017 року - на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФIЯ УКРАЇНА".
Основна дiяльнiсть Пiдприємства полягає у виробництвi упаковки з паперу чи картону (код
дiяльностi 17.29) та реалiзацiї такої продукцiї пiдприємствам-виробникам тютюнових та
кондитерських виробiв. В 2018 роцi Пiдприємство реалiзовувало свою продукцiю контрагентам
в Українi, Польщi, Бiлорусi, Росiйськiй Федерацiї. Переважна доля (63%) припадала на
реалiзацiю продукцiї в Українi.
В iснуючих умовах господарювання, що загостренi кризою та спадом економiки України,
неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.
Проте, Товариство планує продовжити займатися основними видами дiяльностi, а також
нарощувати обсяги виробництва продукцiї та наданих послуг iз залучення до справи нових
дiлових партнерiв.
Iстотними факторами, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є :
"
рiст iнфляцiї,
"
девальвацiя нацiональної валюти.
Iстотними факторами, якi можуть позитивно вплинути на дiяльнiсть емiтента є:
"
стабiлiзацiя курсу iноземної валюти до гривнi,
"
зменшення кредитних ставок,
"
зменшення цiн на енергоносiї та встановлення пiльгових цiн на енергоносiї,
"
iстотне розширення ринку збуту,

"
стабiлiзацiя економiчного та полiтичного становища в країнi вцiломує.
Перспективи подальшого розвитку емiтента визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї
фiнансової та iнвестицiйної полiтики. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових
дiлових партнерiв, що надасть можливiсть отримати бiльший прибуток, проводити
реконструкцiю та модернiзацiю iснуючого обладнання.
Пiдприємство здiйснюватиме належнi заходи для забезпечення фiнансової стабiльностi та
ефективної господарської дiяльностi задля зростання обсягiв реалiзацiї продукцiї в 2019 роцi та
збiльшення прибутку.
Пiдприємство не вбачає ризикiв, якi могли би в значнiй мiрi негативно вплинути на його
операцiйну дiяльнiсть, але, зазначає, що коливання курсiв валюти бiльше нiж на 20% може мати
короткостроковий негативний вплив на фiнансовий стан та результат фiнансової дiяльностi.
2. Інформація про розвиток емітента
Фiнансовим результатом дiяльностi Пiдприємства у 2018 роцi є прибуток в розмiрi 8 307
тис.грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв та послуг в 2018 роцi дорiвнює 207 660 тис.грн.
У 2018 роцi собiвартiсть реалiзованої продукцiї зросла на 17 443 тис.грн. в порiвняннi з 2017
роком та дорiвнює 170 805 тис.грн. Складова частина сировини та матерiалiв дорiвнює 48% в
сумi собiвартостi продукцiї. Таким чином, збiльшення цiн на сировину та матерiали в 2018 роцi
мало вплив на зростання суми собiвартостi реалiзованої продукцiї.
Загальний обсяг реалiзацiї продукцiї Пiдприємства у 2018 роцi в кiлькiсному вимiрi дорiвнює 2
634 тон, що на 450 тон (що складає 20,6%) бiльше обсягу продукцiї, реалiзованої в 2017 роцi.
Такий прирiст зумовлений зростанням обсягiв продукцiї для виробникiв кондитерських виробiв.
Джерелом забезпечення господарської дiяльностi Пiдприємства є надходження виручки вiд
реалiзацiї продукцiї, товарiв та послуг.
В короткостроковiй перспективi до 3 мiсяцiв Пiдприємство зможе повнiстю розрахуватися по
своїх зобов'язаннях, при настаннi вiдповiдного строку. В той же час, Пiдприємство в разi
потреби може залучати додаткове короткострокове фiнансування строком до одного року для
погашення своїх фiнансових зобов'язань, строк погашення яких настає за 4 мiсяцi.
Пiдприємство не має умовних зобов'язань станом на 31 грудня 2018 року.
У своїй господарськiй дiяльностi Пiдприємство керується положеннями та нормами чинного
законодавства України в галузi охорони навколишнього середовища та екологiчної безпеки.
На Пiдприємствi запроваджено систему управлiння вiдходами у вiдповiдностi з вимогами
нормативних документiв щодо поводження з вiдходами. Так, було розроблено реєстрову карту
об'єктiв утворення та утилiзацiї вiдходiв, Пiдприємством було заключено договори на передачу
вiдходiв з пiдприємствами, якi мають право здiйснювати таку дiяльнiсть у вiдповiдностi до
чинного законодавства.
Пiдприємство належним чином збирає, визначає тип вiдходiв -на зворотнi та незворотнi- та
тимчасово розмiщує вiдходи. Пiдприємство використовує зворотнi вiдходи в процесi власного
виробництва. Незворотнi вiдходи Пiдприємство передає для подальшої утилiзацiї вiдповiдним
пiдприємствам, з якими укладенi договори.
Пiдприємство здiйснює заходи з контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря та зменшення їх впливу на середовище. Пiдприємством було органiзовано проведення
iнвентаризацiї викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами
та, на основi звiту i вiдповiдної документацiї, було отримано дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в повiтря.
У 2018 роцi Пiдприємство не перевищувало значення показникiв викидiв забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря, якi наведенi в дозволi.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У звiтному перiодi емiтент не вчиняв правочинiв з похiдними цiнними паперами та
деривативами.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Основнi ризики, пов'язанi з фiнансовими iнструментами Пiдприємства є такими, що пов'язанi з:
- Кредитним ризиком;
- Ризиками лiквiдностi;
- Валютним ризиком.
На Пiдприємствi впроваджено систему управлiння ризиками, основною метою якої є
захист вiд ризикiв та зменшення негативних наслiдкiв у випадку їх виникнення.
Пiдприємство визначає рiвнi кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи
лiмiти на суми, стосовно яких ризики є прийнятними, по вiдношенню до кожного кредитора.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Лiмiти кредитного ризику по кожному кредитору затверджуються керiвництвом Пiдприємства i
контролюються на регулярнiй основi. Згiдно з облiковою полiтикою Пiдприємства дебiторська
заборгованiсть, яка була прострочена бiльше, нiж на 90 днiв, є знецiненою. Вiдповiдний резерв
на суму такої заборгованостi має нараховуватись в бухгалтерському облiку .
Станом на 31 грудня 2018 року Пiдприємство не мало заборгованостi, яка прострочена
бiльше, нiж на 90 днiв.
З метою управлiння ризиком лiквiдностi Пiдприємство здiйснює постiйний монiторинг
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими операцiями. Зазвичай, Пiдприємство
забезпечує достатню кiлькiсть грошових коштiв для забезпечення очiкуваних операцiйних
витрат, включаючи обслуговування фiнансових зобов'язань. Пiдприємство постiйно вiдстежує
всi матерiальнi операцiйнi витрати та оптимiзує їх структуру i розмiр протягом звiтного перiоду.
Пiдприємство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками,
пов'язаними зi змiною валютних курсiв. Для зниження валютного ризику Пiдприємство
пiдтримує грошовi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi на рiвнi без значних коливань.
Пiдприємство проводить аналiз чутливостi до змiн курсiв нацiональної валюти до iноземних,
який застосовується до монетарних статей на звiтну дату, виражених у вiдповiднiй валютi.
Пiдприємство оцiнює валютний ризик таким, що не має негативного впливу на фiнансову
дiяльнiсть, оскiльки рiвень змiцнення гривнi по вiдношенню до євро становив 5% станом на 31
грудня 2018 року в порiвняннi зi станом на 31 грудня 2017 року.
Крiм зазначеного вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Пiдприємства можуть мати такi зовнiшнi
ризики, як:
- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiї державних органiв;
- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
- непередбаченi дiї конкурентiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Емiтент не застосовує кодекс корпоративного управлiння

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "Графiя
Україна" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання
юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства
кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. Тому емiтент в своїй дiяльностi не
керується таким локументом, як власний кодекс корпоративного управлiння i вiдповiного
посилання не наводить.
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi,
визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Понад визначенi законодавством вимоги корпоративне управлiння не вчиняється.
Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

23.04.2018
Дата проведення
95,68
Кворум зборів
Черговi (рiчнi, за результатами дiяльностi у 2017 роцi) Загальнi Збори були
Опис
скликанi за рiшенням Наглядової Ради.
Порядок денний та ухваленi рiшення:
1.
Обрання членiв лiчильної комiсiї. Прийняття рiшення про
припинення їх повноважень.
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
пан Полтавець Павло Петрович,
панi Крижанiвська Наталiя Миколаївна,
панi Безрiдна Алiна Анатолiївна,
панi Суль Любов Якiвна,
панi Харабаджi Людмила Василiвна.
Лiчильна комiсiя правомочна здiйснювати всi та будь-якi з її функцiй

та/або повноважень за умови присутностi на загальних зборах та участi у
роботi лiчильної комiсiї принаймнi трьох осiб, обраних до складу лiчильної
комiсiї.
Встановити, що повноваження лiчильної комiсiї у зазначеному вище складi
припиняються з моменту закриття цих Загальних Зборiв, скликаних на 23
квiтня 2018 р.
2.
Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк, доповiдь звiту
Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк.
Прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової Ради ПрАТ
"ГРАФIЯ УКРАЇНА" про результати дiяльностi Наглядової Ради ПрАТ
"ГРАФIЯ УКРАЇНА" у 2017 роцi.
3.
Звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк, доповiдь звiту Правлiння
Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння Товариства за 2017 рiк.
Прийняти до вiдома та затвердити звiт Правлiння ПрАТ "ГРАФIЯ
УКРАЇНА" про результати дiяльностi Правлiння ПрАТ "ГРАФIЯ
УКРАЇНА" у 2017 роцi.
4.
Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної Комiсiї за 2017 рiк,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної Комiсiї за 2017
рiк.
Прийняти до вiдома та затвердити звiт Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ
"ГРАФIЯ УКРАЇНА" про результати дiяльностi Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ
"ГРАФIЯ УКРАЇНА" у 2017 роцi; затвердити висновок Ревiзiйної Комiсiї
ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" по звiту про фiнансовi результати i балансу
ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" за 2017 рiк.
5.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк в тому числi
звiту про фiнансовi результати та балансу.
Затвердити рiчний звiт ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" за 2017 рiк в тому числi
звiт про фiнансовi результати та баланс.
6.
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 та здiйснити дiї для її
державної реєстрацiї.
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту
Товариства у новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту
Товариства. Призначити та уповноважити Голову та Секретаря цих
загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту
ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА". Уповноважити
Голову Правлiння
Товариства Пономаря Володимира Васильовича здiйснити всi необхiднi дiї
для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПрАТ "ГРАФIЯ
УКРАЇНА".
7.
Внесення змiн до положення про Загальнi Збори Товариства.
Призначення осiб, уповноважених пiдписати нову редакцiю положення
про Загальнi Збори Товариства.
Внести змiни до положення про Загальнi Збори Товариства та
затвердити нову редакцiю положення про Загальнi Збори ПрАТ "ГРАФIЯ
УКРАЇНА". Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборiв
акцiонерiв Товариства пiдписати нову редакцiю положення про Загальнi
Збори ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА".

8.
Внесення змiн до положення про Наглядову Раду Товариства.
Призначення осiб, уповноважених пiдписати нову редакцiю положення
про Наглядову Раду Товариства.
Внести змiни до положення про Наглядову Раду Товариства
та затвердити нову редакцiю положення про Наглядову Раду ПрАТ
"ГРАФIЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних
зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати нову редакцiю положення про
Наглядову Раду ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА".
9.
Внесення змiн до положення про Правлiння Товариства.
Призначення осiб, уповноважених пiдписати нову редакцiю положення
про Правлiння Товариства.
Внести змiни до положення про Правлiння Товариства та
затвердити нову редакцiю положення про Правлiння ПрАТ "ГРАФIЯ
УКРАЇНА". Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборiв
акцiонерiв Товариства пiдписати нову редакцiю положення про Правлiння
ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА".
10.
Прийняття рiшення про припинення дiї положення про Ревiзiйну
комiсiю Товариства.
Припинити дiю положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ
"ГРАФIЯ УКРАЇНА".
11.
Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Припинити достроково повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства, всiх i кожного, а саме:
Члена Ревiзiйної комiсiї, Голови Ревiзiйної комiсiї панi Солодкої Оксани
Iванiвни,
Члена Ревiзiйної комiсiї панi Спiциної Ольги Андрiївни,
Члена Ревiзiйної комiсiї панi Левченко Любовi Олександрiвни.
12.
Прийняття рiшення про лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Лiквiдувати Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА".
13.
Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв
Наглядової Ради Товариства.
Припинити повноваження членiв Наглядової Ради Товариства,
всiх i кожного, а саме:
Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради пана Вiльгельма
Хьорманзедера,
Члена Наглядової Ради, секретаря Наглядової Ради пана Андреаса Блашке,
Члена Наглядової Ради пана Райнера Шмiдта.
14.
Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
Обрати членiв Наглядової Ради у такому складi:
пан Вiльгельм Хьорманзедер (представник акцiонера - компанiї Гундлах
ГмбХ);
пан Андреас Блашке (представник акцiонера - компанiї Гундлах ГмбХ);
пан Райнер Шмiдт (представник акцiонера - компанiї Гундлах ГмбХ).
15.
Встановлення строку повноважень членiв Наглядової Ради
Товариства.
Встановити строк повноважень членiв Наглядової Ради ПрАТ
"ГРАФIЯ УКРАЇНА", кожного:
до дати проведення чергових (рiчних) Загальних Зборiв Товариства
третього року повноважень Наглядової Ради, але не бiльше нiж 3 роки.
Також, повноваження членiв Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"

можуть припинятись достроково або тривати бiльш довгий час у випадках
та у способи, передбаченi Статутом ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" та
чинним законодавством.
16.
Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв),
що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПрАТ
"ГРАФIЯ
УКРАЇНА", кожним iз них; зокрема передбачити, що такi договори
(контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ
"ГРАФIЯ УКРАЇНА" Пономаря Володимира Васильовича пiдписати
цивiльно-правовi договори (контракти) з членами Наглядової Ради ПрАТ
"ГРАФIЯ УКРАЇНА", кожним iз них, вiдповiдно до затверджених умов.
17.
Розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за результатами
дiяльностi у 2017 роцi, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
Розподiлити прибуток ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА":
17.1. за результатами дiяльностi у 2017 роцi, - частково, шляхом виплати
дивiдендiв у розмiрi 20 561 006,85 (двадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят
одна тисяча шiсть гривень 85 копiйок);
17.2. нерозподiлений прибуток попереднiх перiодiв (2015, 2016 рокiв) повнiстю, шляхом виплати дивiдендiв у розмiрi 1 353,15 (одна тисяча
триста п'ятдесят три гривнi 15 копiйок);
17.3. Iз врахуванням п.п.17.1. та п.п.17.2. цього рiшення загальна сума
дивiдендiв до виплати складає 20 562 360,00 (двадцять мiльйонiв п'ятсот
шiстдесят двi тисячi триста шiстдесят гривень 00 копiйок), що у розмiрi на
одну акцiю ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА" становить 34,97 грн. (тридцять
чотири гривнi 97 копiйок) (надалi - "Дивiденди");
17.4. Виплату Дивiдендiв здiйснити через депозитарну систему України, у
порядку, встановленому чинним законодавством України;
17.5. Наглядовiй Радi визначити дату складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання Дивiдендiв, а також строк та порядок виплати
Дивiдендiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства;
17.6. Правлiнню забезпечити передбачене повiдомлення (iнформування)
про Дивiденди, нарахування та виплату Дивiдендiв особам, в порядку, у
строк, що визначенi вiдповiдно до законодавства та Статуту Товариства;
17.7. Для накопичення залишити нерозподiленим прибуток за
результатами дiяльностi у 2017 роцi у розмiрi 1079,99 (одна тисяча
сiмдесят дев'ять гривень 99 копiйок); непокритих збиткiв не встановлено.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)

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
X
відсотками акцій
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
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Інше (зазначити)
-

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
3
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

комiтенти не створенi

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Вiльгельм Хьорманзедер
Опис:
Андреас Блашке
Опис:
Райнер Шмiдт
Опис:

Незалежний член
Так
Ні

Посада
Голова Наглядової Ради
Cекретар Наглядової Ради
Член Наглядової ради
-

X
X
X

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 (зазначити)
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
ТАК, про грошову допомогу ветеранам, про скликання чергових загальних зборiв, про обрання
Голови та Секретаря Наглядової Ради, про дату перелiку осiб, що мають право на дивiденди, про
строк та порядок виплати дивiдендiв.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова Правлiння
Член Правлiння

Функціональні обов'язки
Голова Правлiння керує роботою Правлiння.
Рiшення, що приймаються Головою
Правлiння в межах виконання своїх
функцiональних обов'язкiв, оформлюються у
виглядi наказiв.
Голова Правлiння в межах, визначених
Статутом, має право:
(x)
самостiйно вирiшувати усi питання
виробничо-господарської дiяльностi
Товариства;
(xi)
без довiреностi представляти iнтереси
Товариства та вчиняти вiд його iменi
юридичнi дiї;
(xii) розпоряджатися коштами та майном
Товариства;
(xiii) пiдписувати довiреностi, договори

(угоди) та iншi документи вiд iменi
Товариства, скрiплювати свiй пiдпис
печаткою Товариства;
(xiv) розподiляти обов'язки (функцiї,
повноваження) мiж членами Правлiння;
(xv) iз членiв Правлiння призначати
першого заступника Голови Правлiння,
заступникiв Голови Правлiння, секретаря
Правлiння; розподiляти, перерозподiляти
обов'язки (функцiї, повноваження) мiж ними;
вiдкликати їх з посад, вiдповiдно, першого
заступника Голови Правлiння, заступникiв
Голови Правлiння, секретаря Правлiння (але
при цьому вони залишаються членами
Правлiння - до прийняття Наглядовою Радою
вiдповiдного рiшення про припинення їх
повноважень на посадi члена Правлiння);
(xvi) 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;
(xvii) укласти колективний договiр з
профспiлковою органiзацiєю трудового
колективу Товариства;
(xviii) здiйснювати iншi повноваження,
передбаченi законодавством i Статутом або
делегованi Загальними Зборами, Наглядовою
Радою, Правлiнням.
Голова Правлiння зобов'язаний:
(xviii) органiзовувати роботу Правлiння,
скликати його засiдання та головувати на них,
визначати порядок денний засiдань
Правлiння;
(xix) органiзовувати ведення та зберiгання
протоколiв засiдань Правлiння;
(xx) голосувати з усiх питань порядку
денного на засiданнях Правлiння;
(xxi) забезпечувати оперативне управлiння
Товариством, органiзовувати
виробничо-господарську, соцiальну та iншу
дiяльнiсть Товариства;
(xxii) виконувати та забезпечувати
виконання рiшень органiв Товариства;
(xxiii) 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;
(xxiv) неухильно дотримуватися вимог
Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства, у тому числi щодо обмежень
господарської дiяльностi Товариства;
(xxv) забезпечувати вiдповiднiсть рiшень,
ухвалених Головою Правлiння та Правлiнням,
чинному законодавству України, Статуту та
внутрiшнiм документам Товариства;
(xxvi) виконувати Правила внутрiшнього
трудового розпорядку Товариства;
(xxvii) забезпечувати фiнансово-економiчну
стабiльнiсть, конкурентоспроможнiсть та
прибутковiсть Товариства;
(xxviii)забезпечувати ефективне та
рацiональне використання ресурсiв,
доцiльнiсть видаткiв Товариства;
(xxix) забезпечувати своєчасне
перерахування до бюджету податкiв та iнших
обов'язкових платежiв, а також своєчасну
виплату заробiтної плати працiвникам
Товариства у повному обсязi;
(xxx) забезпечувати формування та
використання фондiв Товариства вiдповiдно
до чинного законодавства України, Статуту та
внутрiшнiх документiв Товариства;
(xxxi) забезпечувати Товариство
квалiфiкованими кадрами, забезпечувати для
найманих працiвникiв безпечнi та сприятливi
умови працi;
(xxxii) вiд iменi Товариства укладати та
виконувати колективний договiр;
(xxxiii)забезпечувати своєчасне надання
Товариством передбаченої законодавством
України звiтностi та iнформацiї;
(xxxiv) пiдписувати з особами, обраними на
посаду члена Наглядової Ради,
цивiльно-правовi чи трудовi договори
(контракти), якщо iнше не встановлено
рiшенням Загальних Зборiв.
Компетенцiя Правлiння
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi
Товариства, крiм тих, що належать до
компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової
Ради. Загальнi Збори та/або Наглядова Рада
можуть винести рiшення про передачу
частини належних їм прав до компетенцiї
Правлiння, у межах, встановлених чинним
законодавством.
До компетенцiї Правлiння належать, зокрема,

Опис

такi повноваження:
органiзацiя виконання рiшень Загальних
Зборiв та Наглядової Ради Товариства;
затвердження поточних планiв дiяльностi
Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього
виконання;
розробка бiзнес-планiв та iнших програм
фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
розробка та затвердження проектiв щорiчних
кошторисiв Товариства. Розробка штатного
розкладу та затвердження посадових окладiв
працiвникiв Товариства;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та
балансу Товариства на затвердження
Загальним Зборам;
попереднє схвалення та/або ухвалення рiшень
про вчинення Товариством правочину, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом такого правочину становить
менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства;
вчинення пiдготовчих та органiзацiйних
заходiв щодо скликання та проведення
чергових та позачергових Загальних Зборiв в
межах, встановлених чинним законодавством
та Статутом;
здiйснення iнших дiй, що випливають iз актiв
чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх
нормативних документiв Товариства, рiшень
Загальних Зборiв та Наглядової Ради.
Повноваження, передбаченi п.п.
10.5.2.1-10.5.2.4 Статуту, належать до
виключної компетенцiї Правлiння i не можуть
бути переданi на одноособовий розгляд
Головi Правлiння (за винятком випадкiв, коли
згiдно з положеннями цього Статуту, зокрема,
п.10.4.1.11, функцiї Правлiння виконуються
однiєю особою). Компетенцiя Правлiння
може бути змiнена за рiшенням Загальних
Зборiв та/або Наглядової Ради Товариства,
якщо iнше не встановлено чинним
законодавством.
-

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так

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

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Положення про виплату щорiчної грошової допомоги
Інше (запишіть)
пенсiонерам-ветеранам товариства

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
Документи
Інформаці
паперів та надаються
Копії
я
фондового
для
докумен розміщуєт
Інформація
ринку про ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
ринок
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
цінних
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
паперів
ньо в
запит
торінці
зборах
або через акціонерно акціонер акціонерн
особу, яка
му
а
ого
провадить товаристві
товариства
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
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 незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
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
X
відсотками голосів

Інше
(зазначити)

-

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1

Gundlach GmbH/Гундлах ГмбХ

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
HRB 35125

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

94,77551

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Порядок обрання членiв Наглядової Ради.
Рiшення про обрання членiв Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах простою
бiльшiстю (тобто бiльш нiж 50 вiдсотками) голосiв Акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних Зборах.
Повноваження члена Наглядової Ради дiйснi з моменту його обрання Загальними Зборами.
У разi замiни члена Наглядової Ради - представника Акцiонера (групи Акцiонерiв)
повноваження вiдкликаного члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової
Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд
Акцiонера (Акцiонерiв), представником якого (яких) є вiдповiдний член Наглядової Ради.
Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради - представника Акцiонера (групи
Акцiонерiв) повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової Ради, який
призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi, (найменування) Акцiонера
(Акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).
Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради - представника Акцiонера надсилається

Акцiонером листом з описом вкладення та повiдомленням про вручення а у випадку, коли такої
можливостi не передбачено, а саме у випадках повiдомлення, що надсилається з-поза меж
України, повiдомлення здiйснюється шляхом надiслання листа з повiдомленням про вручення
або без повiдомлення про вручення, коли таке повiдомлення про вручення не передбачене.
Альтернативно, порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради представника Акцiонера може бути визначений Наглядовою Радою.
Порядок обрання Голови та секретаря Наглядової Ради.
Голова та секретар Наглядової Ради обираються членами Наглядової Ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради, при цьому кандидати на посаду
Голови та секретаря Наглядової Ради мають право голосу на рiвнi з iншими членами Наглядової
Ради.
Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Наглядової Ради.
Склад та порядок формування Правлiння. Склад Правлiння та термiн повноважень.
Правлiння складається щонайбiльше з шести осiб. До складу Правлiння входять Голова
Правлiння та члени Правлiння.
Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою Радою строком на три роки, якщо iнший
строк не буде встановлений вiдповiдним рiшенням Наглядової Ради. З членiв Правлiння Голова
Правлiння може: (i) призначати першого заступника Голови Правлiння, заступникiв Голови
Правлiння, секретаря Правлiння, (ii) розподiляти, перерозподiляти обов'язки (функцiї,
повноваження) мiж ними, (iii) вiдкликати їх з посад, вiдповiдно, першого заступника Голови
Правлiння, заступникiв Голови Правлiння, секретаря Правлiння.
9) повноваження посадових осіб емітента
Голова Правлiння керує роботою Правлiння. Рiшення, що приймаються Головою Правлiння
в межах виконання своїх функцiональних обов'язкiв, оформлюються у виглядi наказiв.
Голова Правлiння в межах, визначених цим 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 (функцiї, повноваження) мiж членами Правлiння;
(vi)
iз членiв Правлiння призначати першого заступника Голови Правлiння, заступникiв
Голови Правлiння, секретаря Правлiння; розподiляти, перерозподiляти обов'язки (функцiї,
повноваження) мiж ними; вiдкликати їх з посад, вiдповiдно, першого заступника Голови
Правлiння, заступникiв Голови Правлiння, секретаря Правлiння (але при цьому вони
залишаються членами Правлiння - до прийняття Наглядовою Радою вiдповiдного рiшення про
припинення їх повноважень на посадi члена Правлiння);
(vii) 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;
(viii) укласти колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю трудового колективу
Товариства;
(ix)
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законодавством i Статутом або делегованi
Загальними Зборами, Наглядовою Радою, Правлiнням.
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.
Компетенцiя Правлiння
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї
Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Загальнi Збори та/або Наглядова Рада можуть винести
рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Правлiння, у межах,
встановлених чинним законодавством.
До компетенцiї Правлiння належать, зокрема, такi повноваження:
органiзацiя виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової Ради Товариства;
затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього
виконання;
розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
розробка та затвердження проектiв щорiчних кошторисiв Товариства. Розробка штатного
розкладу та затвердження посадових окладiв працiвникiв Товариства;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та
балансу Товариства на затвердження Загальним Зборам;
попереднє схвалення та/або ухвалення рiшень про вчинення Товариством правочину, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину становить менше 10
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
вчинення пiдготовчих та органiзацiйних заходiв щодо скликання та проведення чергових та
позачергових Загальних Зборiв в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;
здiйснення iнших дiй, що випливають iз актiв чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх
нормативних документiв Товариства, рiшень Загальних Зборiв та Наглядової Ради.

Повноваження, передбаченi п.п. 10.5.2.1-10.5.2.4 цього Статуту, належать до виключної
компетенцiї Правлiння i не можуть бути переданi на одноособовий розгляд Головi Правлiння (за
винятком випадкiв, коли згiдно з положеннями цього Статуту, зокрема, п.10.4.1.11, функцiї
Правлiння виконуються однiєю особою). Компетенцiя Правлiння може бути змiнена за
рiшенням Загальних Зборiв та/або Наглядової Ради Товариства, якщо iнше не встановлено
чинним законодавством.
Рiшення Правлiння оформлюються у виглядi протоколiв засiдань Правлiння, виданих в межах
його компетенцiї, та є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства.
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, за
виключенням випадкiв, коли Наглядова Рада уповноважила на пiдписання таких контрактiв
iншу особу.
Секретар Наглядової Ради веде протоколи засiдань Наглядової Ради, забезпечує Голову
Наглядової Ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю, оформлює документи, виданi
Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради.
Компетенцiя Наглядової Ради
Метою дiяльностi Наглядової Ради є представництво iнтересiв та захист прав Акцiонерiв,
забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства,
розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi
Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння та регулювання його дiяльностi у
найкращих iнтересах Товариства. Наглядова Рада звiтує перед Загальними Зборами про вжитi
нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Наглядової Ради.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним
законодавством, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними
Зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належать такi повноваження:
затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової Ради
переданi для затвердження Правлiнню;
затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого
встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого
встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
прийняття рiшень про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних Зборiв
вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом про АТ;
пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв, коли позачерговi Загальнi Збори
скликаються Акцiонерами;
визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до Закону про АТ та

цього Статуту, крiм випадкiв, коли позачерговi Загальнi Збори скликаються Акцiонерами;
призначення та звiльнення Голови та секретаря (секретарiату) Загальних Зборiв, крiм випадкiв,
коли позачерговi Загальнi Збори скликаються Акцiонерами;
обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних Зборiв, формування тимчасової лiчильної комiсiї уразi
скликання Загальних Зборiв Наглядовою Радою;
затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом про АТ та цим
Статутом;
обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння.
затвердження умов трудових контрактiв (в тому числi змiн до них чи угод про їх припинення),
якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння; встановлення, змiна розмiру їх
винагороди; визначення особи, уповноваженої пiдписати такий трудовий контракт (в тому числi
змiни до нього чи угоду про його припинення) вiд iменi Товариства, якщо такий трудовий
контракт пiдписується не Головою Наглядової Ради;
розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм тих
органiв, формування яких належить до компетенцiї Загальних Зборiв;
подовження строку повноважень Голови i/або членiв Правлiння у разi, якщо Наглядовою Радою
з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання/переобрання Голови i/або членiв
Правлiння, до моменту прийняття такого рiшення;
обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору,
що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати
його (її) послуг;
затвердження рекомендацiй Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього
незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора),
затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат (у разi створення такого пiдроздiлу у
Товариствi);
здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства (за його наявностi);
контроль виконання Правлiнням рiшень Загальних Зборiв i Наглядової Ради;
попереднє схвалення та/або ухвалення рiшень про вчинення Товариством правочину, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
надання рекомендацiй Загальним Зборам про обсяг та спосiб змiни розмiру Статутного капiталу
Товариства;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях;
вирiшення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю, призначення i вiдкликання лiквiдацiйної комiсiї, призначення i
вiдкликання їх посадових осiб, визначення умов оплати їх працi;
вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, призначення i вiдкликання їх посадових осiб, визначення

умов оплати їх працi;
надання рекомендацiй Загальним Зборам про цiну розмiщення, придбання та реалiзацiї
викуплених Товариством Акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi
послуги, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з такою депозитарною установою,
встановлення розмiру оплати її послуг;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
установлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг Акцiонерiв;
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, про попереднє надання
згоди на вчинення значного правочину та про надання згоди на вчинення правочинiв iз
заiнтересованiстю в порядку, встановленому чинним законодавством, якщо Статутом чи чинним
законодавством це повноваження не вiднесене до компетенцiї Загальних Зборiв;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
надсилання в порядку, передбаченому Законом про АТ та Статутом, пропозицiй Акцiонерам про
придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета Акцiй;
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради положеннями Закону про АТ, що
регулюють порядок злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення акцiонерних
товариств;
затвердження планiв Товариства й звiтiв про їх виконання;
визначення органiзацiйної структури Товариства;
вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз
Статутом та/або чинним законодавством.
До невиключної компетенцiї Наглядової Ради належать, зокрема, такi повноваження:
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи , у якої Товариством вiдкрито
рахунки в цiнних паперах Акцiонерам Товариства; затвердження умов договорiв, що
укладатимуться з такою депозитарною установою , встановлення розмiру оплати її послуг;
надання рекомендацiй з питань, якi виносяться на розгляд Загальних Зборiв.
Питання, вiднесенi до невиключної компетенцiї Наглядової Ради, можуть бути делегованi
Загальними Зборами або Наглядовою Радою Правлiнню.
Також, Наглядова Рада компетентна вирiшувати iншi питання, що належать до її компетенцiї
виходячи зi Статуту, вiдповiдних внутрiшнiх нормативних документiв, положень Товариства,
затверджених вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства.
Статутом або рiшенням Загальних Зборiв на Наглядову Раду може покладатися виконання
окремих функцiй, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв, за винятком тих, якi належать
до виключної компетенцiї Загальних Зборiв.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
На думку незалежного аудитора
фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий
стан Компанiї на 31 грудня 2018 року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями,
за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв,
якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не
має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Компанiї.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Iнформацiя не надається тому що Емiтент не є фiнансовою уствновою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Gundlach GmbH/ Гундлах ГмбХ

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
HRB 35125

Місцезнаходження
33649, Germany,
Bielefeld,
Graphiastrasse, 1

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

557 280

94,77551

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

557 280

94,77551

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

557 280

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
557 280

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Права та обов'язки

Iменнi простi

588 000

10,00

Усi Акцiонери мають однаковi права:
брати участь в управлiннi Товариством;
отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть
Товариства, а саме мати доступ до документiв в межах
та в порядку, встановлених законом. Акцiонери можуть
отримувати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства за згодою Правлiння, якщо така iнформацiя
не є iнформацiєю з обмеженим доступом
(конфiденцiйною). Перелiк iнформацiї з обмеженим
доступом, а саме iнформацiї професiйного, дiлового,
виробничого, банкiвського, комерцiйного та iншого
характеру, та порядок доступу до неї визначається
Наглядовою Радою з дотриманням вимог чинного
законодавства.
розпоряджатися належними їм Акцiями, в тому числi
вiдчужувати їх будь-яким особам, у порядку,
встановленому чинним законодавством України та
Статутом. Перехiд та реалiзацiя прав власностi на Акцiї
здiйснюється згiдно з чинним законодавством України,
Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
брати участь у розподiлi прибутку Товариства та
одержувати його частку (дивiденди) у порядку,
визначеному чинним законодавством України,
Статутом та внутрiшнiми нормативними документами
Товариства;
одержувати при лiквiдацiї Товариства частину його
майна або вартостi частини майна Товариства, у
порядку та черговостi, визначених чинним
законодавством України та Статутом.
Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi
чинним законодавством i Статутом.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Iнформацiя не надається тому, що
емiтент є приватним акцiонерним
товариством яке не здiйснювало
публiчну пропозицiю i немає допуску
до торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру.

Акцiонери зобов'язанi:
- дотримуватися вимог Статуту, внутрiшнiх
нормативних документiв Товариства та виконувати
рiшення Загальних Зборiв та iнших органiв управлiння
Товариства, прийнятi в межах наданих цим органам
повноважень;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
- при придбаннi Акцiй у Товариства, оплачувати такi
придбанi Акцiї у розмiрi, порядку, способами та
видами майна (у тому числi грошовi кошти),
передбаченими чинним законодавством України,
Статутом та внутрiшнiми нормативними документами
Товариства;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- нести iншi обов'язки, передбаченi чинним
законодавством України.
Примітки:
Iнформацiя не надається тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством яке не здiйснювало публiчну пропозицiю i немає допуску до торгiв на фондовiй бiржi в
частинi включення до бiржового реєстру.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
07.07.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
83/23/1/201
1

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)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональниа комiсiя з UA4000071153 Акція проста Бездокумент
10
588 000
5 880 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Центральний
територiальний
департамент
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 07 липня 2011 року, реєстрацiйний №83/23/1/2011, дата видачi 07 липня 2011 року, видане
Черкаським територiальним управлiнням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чиннiсть.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.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0
0

0

У звітному періоді

20 562 360
34,97

за
привілейова
ними
акціями
0
0

20 585 285,3

0

за простими
акціями

25.04.2018

14.05.2018
Депозитарна
систему
12.09.2018,
22 925,3

-

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
13.06.2018,
перерахованих дивідендів на
19 518 127,72
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
На пiдставi рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв
Опис
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалi Товариство) вiд 23.04.2018р., про виплату дивiдендiв, Наглядовою Радою
Товариства 25.04.2018р. (Протокол № 25-04/2018 позачергового засiдання
Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА") ухвалено рiшення про встановлення
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок
та строк їх виплати.
Дата ухвалення черговими (рiчними) загальними зборами Товариства рiшення
про виплату дивiдендiв - 23.04.2018р.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 14.05.2018р.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
- 20 562 360,00 (двадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят двi тисячi триста шiстдесят
гривень 00 копiйок), що у розмiрi на одну акцiю Товариства становить 34,97 грн.
(тридцять чотири гривнi 97 копiйок).
Строк виплати дивiдендiв з 15.05.2018 року по 23.10.2018 року.
Спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему .
Порядок виплати дивiдендiв - у порядку, визначеному чинним законодавством та
Статутом Товариства, iз врахуванням Правлiнням поточних можливостей
протягом строку здiйснення виплати Дивiдендiв.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
445
1 755
0
0
275
1 552
0
0
0
0
170
203
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
445
1 755
0
0
275
1 552
0
0
0
0
170
203
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445
1 755
0
0
445
1 755
Витрати вiд зменшення корисностi основних засобiв не визнавались у
звiтному перiодi: в 2018 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 2018 рiк

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
18 222
30 477
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
58 880
5 880
Скоригований статутний капітал
5 880
5 880
(тис.грн)
Станом на 31 грудня 2017 року вартiсть чистих активiв Компанiї становила 30477 тисяч
Опис
гривень, отже станом на 31 грудня 2018 року порушення вимог частини третьої статтi 155
Цивiльного кодексу України немає.

Висновок

Станом на 31 грудня 2018 року вартiсть чистих активiв Компанiї становила 18222 тисяч
гривень, отже станом на 31 грудня 2018 року порушення вимог частини третьої статтi 155
Цивiльного кодексу України немає.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

102

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
85 774
X
X
X
85 876
X
X
Фiнансовi
зобов'язанняФiнансовi
зобов'язання
класифiкуються в залежностi вiд змiсту
контрактiв. Значнi фiнансовi зобов'язання включають поточну
кредиторську заборгованiсть за
товари, роботи, послуги, поточну кредиторську заборгованiсть
за розрахунками з бюджетом,
кредиторську заборгованiсть за розрахунками зi страхування
та з оплати працi, поточну
кредиторську заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв та
поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з
учасниками. Фiнансовi зобов'язання вiдображаються за їх
номiнальною вартiстю.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
Етикетки та
ярлики з
паперу та
картону
друкованi
iншi (крiм
самоклеюваль
них)

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
2 727(т)

у грошовій формі
(тис.грн)
4
201336

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
100

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
2 634 (т)
190747,5
100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Прямi матерiальнi витрати
виробництва
Непрямi витрати виробництва
Витрати на оплату працi та
соцiальнi заходи
Iншi витрати виробництва

2
3
4

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
57
21
8
14

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Приватне Акцiонерне Товариство
"Страхова компанiя "Українська
страхова група"
Приватне акціонерне товариство
30859524
0303, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Федорова Iвана, буд. 32, лiт. А
Серiя АВ №500328
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг
13.01.2010
(044)206-65-45
(044)206-65-45
65.12 Iншi види страхування, крiм
страхування життя
65.12 Iншi види страхування, крiм
страхування життя
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Тропiнiна 7-Г
2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна установа
Депозитарнi послуги
Акцiонерне товариство "ОТП БАНК"
Приватне акціонерне товариство
21685166
01033, Україна, м. Київ, вул.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Жилянська, 43
191
НБУ
05.10.2011
(044) 490-05-00, 593-80-10
(044) 490-05-01
Депозитарна установа
Депозитарна установа
ТОВ "Аудиторська фiрма "Мазар
Україна"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
38516608
01034, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Рейтарська, 20/24, оф.2
А № 006814
АПУ
29.04.2010
044-390-71-07
044-390-71-07
Аудиторська дiяльнiсть
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"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

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГРАФIЯ УКРАЇНА"
Черкаська область, Черкаси

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

02469333

7110100000
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
230
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Виробництво інших виробів з паперу та
Вид економічної
17.29
за КВЕД
картону
діяльності
Середня кількість працівників: 120
Адреса, телефон: 18015 м.Черкаси, Приднiпровський, вулиця Максима Залiзняка, 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 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

6
238
( 232 )
64
445
11 480
( 11 035 )
0
0
(0)
0
0
(0)

3
238
( 235 )
52
1 755
13 564
( 11 809 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
2 520
0
0

0
0
2 098
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

3 035

3 908

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

38 676
28 365
1 086
9 225
0
0
0
0

43 200
28 907
3 496
10 797
0
0
0
0

1125

13 304

41 017

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

233
4 067
0
0
6 932
660
0
9 022
0
9 022
524
0

575
3 804
116
0
1 805
301
0
8 935
1
8 934
374
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
18
73 436

0
0
0
0
179
100 190

1200

0

0

1300

76 471

104 098

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

5 880
0
0
2 564
0
0
1 470
20 563
(0)
(0)
0

5 880
0
0
2 564
0
0
1 470
8 308
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник

Брiчєєва I. В.

Головний бухгалтер

Слєпченко С. М.

1495

30 477

18 222

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
7 603
1 573
1 502
64
266
0
1 625
23 444
0
11 411
0
0
8
45 994

0
5 214
102
0
87
405
0
1 602
67 463
0
10 981
0
0
22
85 876

1700

0

0

1800
1900

0
76 471

0
104 098

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГРАФIЯ УКРАЇНА"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

02469333

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

207 660

204 274

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 170 805 )
(0)

( 153 362 )
(0)

2090

36 855

50 912

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
8 928

0
0
0
6 680

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 15 843 )
( 11 961 )
( 7 457 )

( 17 785 )
( 11 398 )
( 4 616 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

10 522

23 793

2195
2200
2220

(0)
0
269

(0)
0
1 280

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
(0)
(0)
(0)
0

0
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

10 791

25 073

2295
2300

(0)
-2 484

(0)
-4 511

2305

0

0

2350

8 307

20 562

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
8 307

0
20 562

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
115 786
Витрати на оплату праці
2505
17 282
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 305
Амортизація
2515
989
Інші операційні витрати
2520
59 148
Разом
2550
196 510
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
588 000
588 000
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
98 609
13 384
2 554
276
60 301
175 124
За аналогічний
період
попереднього
року
4
588 000
588 000
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Брiчєєва I. В.

Головний бухгалтер

Слєпченко С. М.

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГРАФIЯ УКРАЇНА"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

02469333

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

221 608
0
0
7
0
0
0

230 294
0
0
4
0
0
0

3025

269

1 311

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
2 209

0
0
0
0
0
311

3100
3105
3110
3115
3116

( 151 046 )
( 13 646 )
( 3 332 )
( 27 934 )
( 4 661 )

( 159 862 )
( 10 742 )
( 2 567 )
( 27 088 )
( 3 812 )

3117

( 5 449 )

( 20 026 )

3118

( 17 824 )

( 3 250 )

3135
3140
3145

( 6 984 )
(0)
(0)

( 147 )
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 018 )
20 133

(0)
( 954 )
30 560

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник

Брiчєєва I. В.

Головний бухгалтер

Слєпченко С. М.

3205

0

2

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 134 )
(0)
(0)

(0)
( 314 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-134

(0)
-312

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
( 19 541 )
(0)
(0)

(0)
(0)
( 52 074 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-19 541
458
9 022
-545
8 935

(0)
-52 074
-21 826
30 148
700
9 022

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФIЯ
УКРАЇНА"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

02469333

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
5 880
0

4
0
0

5
2 564
0

6
1 470
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
20 563
0

4010
4090
4095

0
0
5 880

0
0
0

0
0
2 564

0
0
1 470

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
30 477
0

0
0
20 563

0
0
0

0
0
0

0
0
30 477

0

8 307

0

0

8 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-20 562

0
0

0
0

0
-20 562

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
5 880

0
0

0
2 564

0
1 470

-12 255
8 308

0
0

0
0

-12 255
18 222

Керівник

Брiчєєва I. В.

Головний бухгалтер

Слєпченко С. М.

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

8
9

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

2
3
4
5
6
7

11
12

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мазар
Україна"
38516608
Україна, м. Київ, 01034, вул.
Рейтарська, 20/24, оф.2
4555
номер: 264/3, дата: 31.01.2013
з 01.01.2018 по 31.12.2018
01 - немодифікована
номер: 01MMGU-270918, дата:
27.09.2018
дата початку: 21.01.2019, дата
закінчення: 29.03.2019
29.03.2019
324 500,00

Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "ГРАФIЯ
УКРАЇНА" ("Компанiя"), що складається зi звiту про ффiнансовий стан на 31 грудня 2018
року, звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 року, її фiнансовi результати i грошовi
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та ми виконали iншi етичнi обов'язки вiдповiдно з вимог
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достовiрними i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
29 березня 2019 року
м. Київ, Україна
Копистянська Євгенiя Юрiївна
ТОВ "Аудиторська фiрма "Мазар Україна"
Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська, 20/24 оф. 2, ЄДРПОУ 38516608
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4555 вiд 31 сiчня 2013
року
ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
Звiт незалежного аудитора
Фiнансова звiтнiсть
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
ЗМIСТ
Стор.
ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ЗА ПIДГОТОВКУ ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018
РОКУ
2
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

3-4

Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року 5-6
Звiт про сукупнi прибутки та збитки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року
Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року

7-8

9-10

Звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 11-12
Звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 13-14
Примiтки до фiнансової звiтностi 15-24
Текстова частина примiток до фiнансової звiтностi

25-44

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ЗА ПIДГОТОВКУ ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018
РОКУ
Наступна заява зроблена керiвництвом Приватного акцiонерного товариства ПРАТ "Графiя
Україна" (надалi "Компанiя") у зв'язку з висловленням ТОВ "Аудиторська фiрма "Мазар
Україна" незалежної аудиторської думки щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi Компанiї
вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Думка аудиторiв наведена в
звiтi незалежного аудитора, що подається на сторiнках 3-4.
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi та її
вiдповiднiсть МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть керiвництва полягає у забезпеченнi органiзацiї та функцiонування
внутрiшнього контролю для отримання об?рунтованої впевненостi щодо надiйностi
фiнансової звiтностi, ефективностi роботи та вiдповiдностi законодавству.
Вiдповiдальнiсть керiвництва також полягає у створеннi середовища контролю, впровадженнi

полiтики та процедур, що мають за мету досягнення, наскiльки це можливо, належного та
ефективного ведення бiзнесу Компанiєю. Ця вiдповiдальнiсть включає розробку та
впровадження контролю, що стосується мети Компанiї щодо пiдготовки фiнансової звiтностi,
яка справедливо вiдображає фiнансовий стан Компанiї та управлiння ризиками, що можуть
викликати суттєвi викривлення в фiнансових звiтах.
При складаннi фiнансової звiтностi дотримувались наступнi вимоги:
"
Обрана облiкова полiтика була розроблена на основi МСФЗ та iнших нормативних
вимог до ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi;
"
Застосовування обраної облiкової полiтики є послiдовним;
"
Фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу безперервностi дiяльностi;
"
Припущення та оцiнки, якi використовувались пiд час складання фiнансової звiтностi,
були зробленi на основi найкращих iснуючих практик та виходячи з наших знань та досвiду;
"
Фiнансова звiтнiсть та iнформацiя, наведена у текстовiй частинi примiток до фiнансової
звiтностi, є повною та достовiрною.
Керiвництво Компанiї також вживає належнi заходи щодо забезпечення збереження активiв
Компанiї, пiдтримки основних засобiв Компанiї у належному робочому станi, а також щодо
запобiгання шахрайству.

Член Правлiння
Брiчєєва I.В.
Головний бухгалтер
Слєпченко С.М.
29 березня 2019 року
29 березня 2019 року
м. Черкаси, Україна
м. Черкаси, Україна

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (ПРОДОВЖЕННЯ)

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
Актив Код рядка
Примiтки
перiоду
1
2
3
4
5
I. Необоротнi активи

На початок звiтного перiоду

На кiнець звiтного

Нематерiальнi активи
1000
6
3
первiсна вартiсть
1001
238
238
накопичена амортизацiя
1002
(232) (235)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005
64
52
Основнi засоби
1010
445
1,755
первiсна вартiсть
1011 3
11,480 13,564
Знос 1012
(11,035)
(11,809)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016
Знос iнвестицiйної нерухомостi 1017
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020
Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв
1021
Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв
1022
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств
1030
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
1040
Вiдстроченi податковi активи
1045 16
2,520 2,098
Гудвiл 1050
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах
1065
Iншi необоротнi активи
1090
Усього за роздiлом I 1095
3,035 3,908
II. Оборотнi активи
Запаси 1100
38,676 43,200
Виробничi запаси 1101
28,365 28,907
Незавершене виробництво 1102
1,086 3,496
Готова продукцiя
1103
9,225 10,797
Товари
1104
Поточнi бiологiчнi активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселi одержанi
1120
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
1125
41,017
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
1130
233
575
за виданими авансами
з бюджетом 1135 5
4,067 3,804
у тому числi з податку на прибуток
1136
116
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв
6,932 1,805
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155
660
301
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
1160
Грошi та їх еквiваленти
1165
9,022 8,935
Готiвка
1166
1
Рахунки в банках
1167
9,022 8,934
Витрати майбутнiх перiодiв 1170
524
374
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
у тому числi в:
резервах довгострокових зобов'язань
1181
резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182
-

-

-

-

-

-

-

-

4

13,304

1145

6

-

резервах незароблених премiй
1183
iнших страхових резервах 1184
Iншi оборотнi активи
1190
18
179
Усього за роздiлом II
1195
73,436 100,190
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
Баланс 1300
76,471 104,098

1200

-

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(в тисячах українських гривень)
Пасив Код
рядка Примiтки
На початок звiтного перiоду
1
2
3
4
5
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 7
5,880
Внески до незареєстрованого статутного капiталу
Капiтал у дооцiнках 1405
Додатковий капiтал 1410 8
2,564 2,564
Емiсiйний дохiд
1411
Накопиченi курсовi рiзницi 1412
Резервний капiтал 1415
1,470 1,470
Нерозподiлений прибуток 1420
20,563 8,308
Неоплачений капiтал
1425
Вилучений капiтал 1430
Iншi резерви 1435
Усього за роздiлом I 1495
30,477 18,222
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання
1500
Пенсiйнi зобов'язання
1505
Довгостроковi кредити банкiв
1510
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515
Довгостроковi забезпечення
1520
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521
Цiльове фiнансування
1525
Благодiйна допомога
1526
Страховi резерви
1530
у тому числi:
резерв довгострокових зобов'язань 1531
резерв збиткiв або резерв належних виплат
1532
резерв незароблених премiй
1533
iншi страховi резерви
1534
Iнвестицiйнi контракти
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
Усього за роздiлом II
1595
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 1600
Векселi виданi
1605
-

На кiнець звiтного перiоду
5,880
1401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги
1615 9
7,603 5,214
розрахунками з бюджетом 1620
1,573 102
у тому числi з податку на прибуток
1621
1,502 розрахунками зi страхування
1625
64
87
розрахунками з оплати працi
1630
266
405
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
1635
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 7
1,625
1,602
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв
1645 10
23,444
67,463
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю1650
Поточнi забезпечення
1660 11
11,411 10,981
Доходи майбутнiх перiодiв 1665
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв
1670
Iншi поточнi зобов'язання 1690
8
22
Усього за роздiлом III
1695
45,994 85,876
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
1700
V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду
1800
Баланс 1900
76,471 104,098
Член Правлiння

Брiчєєва I.В.

Головний бухгалтер

Слєпченко С.М.

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
ЗВIТ ПРО СУКУПНI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
I.
ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код рядка
Примiтки
За звiтний перiод
За аналогiчний перiод попереднього
року
1
2
3
4
5
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 12
207,660
204,274
Чистi заробленi страховi премiї
2010
Премiї пiдписанi, валова сума
2011
Премiї, переданi у перестрахування
2012
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2050 13
(170,805)
(153,362)
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
Прибуток
2090
36,855 50,912
Збиток2095
Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань
2105

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв
2110
Змiна iнших страхових резервiв, валова сума
2111
Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах
2112
Iншi операцiйнi доходи
2120 14
8,928 6,680
Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121
Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї
2122
Адмiнiстративнi витрати 2130 15
(15,843)
(17,785)
Витрати на збут
2150 16
(11,961
(11,398)
Iншi операцiйнi витрати
2180
(7,457) (4,616)
Витрат вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2181
Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї
2182
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
Прибуток
2190
10,522 23,793
Збиток2195
Дохiд вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи
2220
269
1,280
Iншi доходи 2240
Дохiд вiд благодiйної допомоги 2241
Фiнансовi витрати 2250
Втрати вiд участi в капiталi 2255
Iншi витрати 2270
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi
2275
Фiнансовий результат до оподаткування:
Прибуток
2290
10,791 25,073
Збиток2295
Дохiд (витрати) з податку на прибуток 2300 17
(2,484) (4,511)
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування
2305
Чистий фiнансовий результат:
Прибуток
2350
8,307 20,562
Збиток2355
-

-

-

-

-

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
ЗВIТ ПРО СУКУПНI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(в тисячах українських гривень)
II.
СУКУПНИЙ ДОХIД
Стаття
Код рядка
Примiтки
За звiтний перiод
року
1
2
3
4
5
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

За аналогiчний перiод попереднього
-

-

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв
2405
Накопиченi курсовi рiзницi 2410
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств
2415
Iнший сукупний дохiд
2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування
2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465
8,307 20,562

-

-

III.
ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Назва статтi0
Код рядка
Примiтки
За звiтний перiод
За аналогiчний перiод попереднього
року
1
2
3
4
5
Матерiальнi затрати 2500
115,786
98,609
Витрати на оплату працi
2505
17,282 13,384
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510
3,305 2,554
Амортизацiя 2515
989
276
Iншi операцiйнi витрати
2520
59,148 60,301
Разом 2550
196,510
175,124
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ
Назва статтi
Код рядка
Примiтки
За звiтний перiод
За аналогiчний перiод попереднього року
1
2
3
4
5
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
2605
Чистий прибуток на одну просту акцiю (грн)
2610
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю (грн)
2615
Дивiденди на одну просту акцiю 2650
-

-

Прибуток, що вiдноситься до неконтрольованих часток, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018
року, становив
434 тис. грн. (2017: 1,073 тис. грн.).
Прибуток, що вiдноситься до власникiв материнської компанiї, за рiк, що закiнчився 31 грудня
2018 року, становив 7,873 тис. грн. (2017: 19,489 тис. грн.).

Член Правлiння
Головний бухгалтер

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"

Брiчєєва I.В.
Слєпченко С.М.

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
Стаття Код рядка
Примiтки
За звiтний перiод
року
1
2
3
4
5
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
3000

За аналогiчний перiод попереднього

221,608

230,294
Повернення податкiв i зборiв
3005
у тому числi податку на додану вартiсть 3006
Цiльового фiнансування
3010
7
4
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 3011
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015
Надходження вiд повернення авансiв
3020
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках

3025

1,311
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035
Надходження вiд операцiйної оренди
3040
Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород
3045
Надходження вiд страхових премiй
3050
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик3055
Iншi надходження 3095
2,209 311
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг)
3100
(151,046)
(159,862)
Працi 3105
(13,646)
(10,742)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110
(3,332) (2,567)
Зобов'язань з податкiв i зборiв
3115
(27,934)
(27,088)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
(4,661) (3,812)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть
3117
(5,449)
(20,026)
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв
3118
(17,824)
(3,250)
Витрачання на оплату авансiв
3135
(6,984) (147)
Витрачання на оплату повернення авансiв
3140
Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150
Витрачання фiнансових установ на надання позик
3155
Iншi витрачання
3190
(1,018) (954)
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195
20,133 30,560
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiї:
фiнансових iнвестицiй
3200
-

269

необоротних активiв 3205
Надходження вiд отриманих:
Вiдсоткiв
3215
-

-

2

-

Дивiдендiв 3220
Надходження вiд деривативiв
3225
Надходження вiд погашення позик 3230
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприємства та iншої господарської одиницi 3235
Iншi надходження 3250
Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй
3255
необоротних активiв 3260
(134) (314)
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочiрнього пiдприємства та iншої господарської одиницi 3280
Iншi платежi 3290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295
(134) (312)

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(в тисячах українських гривень)
Стаття Код рядка
Примiтки
За звiтний перiод
За аналогiчний перiод попереднього
року
1
2
3
4
5
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприємствi 3310
Iншi надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцiй 3345
Погашення позик 3350
Сплату дивiдендiв 3355 7
(19,541)
(52,074)
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансової оренди
3365
Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприємствi 3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочiрнiх пiдприємствах
3375
Iншi платежi 3390
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
3395
(19,541)
(52,074)
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400
458
(21,826)

Залишок коштiв на початок року 3405
9,022 30,148
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410
(545) 700
Залишок коштiв на кiнець року
3415
8,935 9,022
Член Правлiння
Головний бухгалтер

Брiчєєва I.В.
Слєпченко С.М.

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
Стаття Код рядка
Зареєстрований капiтал
Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал
Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений
капiтал
Вилучений капiтал Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року 4000 5,880 2,564 1,470 20,563 30,477
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005 Виправлення помилок
4010 Iншi змiни 4090 Скоригований залишок на початок року 4095 5,880 2,564 1,470 20,563 30,477
Чистий прибуток за звiтний перiод 4100 8,307 8,307
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 4111 Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв
4112 Накопиченi курсовi рiзницi 4113 Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих i спiльних пiдприємств
4114 Iнший сукупний дохiд
4116 Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200 (20,562)
(20,562)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу
4205 Вiдрахування до резервного капiталу
4210 Сума чистого прибутку, належна до бюджету вiдповiдно до законодавства 4215 Сума чистого прибутку на створення спецiальних (цiльових) фондiв 4220 Сума чистого прибутку на матерiальне заохочення
4225 -

Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240 Погашення заборгованостi з капiталу
-

4245

-

-

-

-

-

-

-

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(в тисячах українських гривень)
Стаття Код рядка
Зареєстрований капiтал
Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал
Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений
капiтал
Вилучений капiтал Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток)4260 Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 Вилучення частки в капiталi
4275 Зменшення номiнальної вартостi акцiй 4280 Iншi змiни в капiталi 4290 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочiрньому пiдприємствi 4291 Разом змiн в капiталi4295 (12,255)
(12,255)
Залишок на кiнець року
4300 5,880 2,564 1,470 8,308 18,222
Прибуток, що вiдноситься до неконтрольованих часток, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018
року, становив 434 тис. грн. (2017: 1,073 тис. грн.). Прибуток, що вiдноситься до власникiв
материнської компанiї, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, становив 7,873 тис. грн.
(2017: 19,489 тис. грн.).
Член Правлiння
Головний бухгалтер

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"

Брiчєєва I.В.
Слєпченко С.М.

ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
Стаття Код рядка
Зареєстрова-ний капiтал
Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал
Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений
капiтал
Вилучений капiтал Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року 4000 5,880 2,564 1,470 54,862 64,776
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005 Виправлення помилок
4010 Iншi змiни 4090 Скоригований залишок на початок року 4095 5,880 2,564 1,470 54,862 64,776
Чистий прибуток за звiтний перiод 4100 20,562 20,562
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 4111 Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв
4112 Накопиченi курсовi рiзницi 4113 Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих i спiльних пiдприємств
4114 Iнший сукупний дохiд
4116 Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200 (54,860)
(54,860)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу
4205 Вiдрахування до резервного капiталу
4210 Сума чистого прибутку, належна до бюджету вiдповiдно до законодавства 4215 Сума чистого прибутку на створення спецiальних (цiльових) фондiв 4220 Сума чистого прибутку на матерiальне заохочення
4225 Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240 Погашення заборгованостi з капiталу
4245 -

ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI

ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(в тисячах українських гривень)
Стаття Код рядка
Зареєстрова-ний капiтал
Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал
Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений
капiтал
Вилучений капiтал Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток)4260 Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 Вилучення частки в капiталi
4275 Зменшення номiнальної вартостi акцiй 4280 Iншi змiни в капiталi 4290 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочiрньому пiдприємствi 4291 Разом змiн в капiталi4295 (34,298)
(34,298)
Залишок на кiнець року
4300 5,880 2,564 1,470 20,564 30,478
ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
I. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв
Код рядка
Залишок на початок року Надiй-шло за рiк
Переоцiнка
(дооцiнка +, уцiнка -)
Вибуло за рiк Нара-ховано амор-тизацiї за рiк
Втрати вiд зменшення корис-ностi за рiк Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року
Первiс-на (пере-оцiнена) вартiсть Нако-пичена амор-тизацiя
Первiс-ної
(перео-цiненої) вартостi
Нако-пиченої аморти-зацiї Первiс-на (перео-цiнена) вар-тiсть
Нако-пи- чена амор-ти-зацiя
Первiс-ної
(перео-цiненої) вартостi
Нако-пи- ченої амор-ти- зацiї
Первiс-на (перео-цiнена)
вар-тiсть
Нако-пичена аморти-зацiя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Права користування природними ресурсами
010
Права користування майном
020
Права на комерцiйнi позначення 030
Права на об'єкти промислової власностi 040
Авторське право та сумiжнi з ним права 050
060
-

Iншi нематерiальнi активи 070
238
235
Разом 080
238
233
235
Гудвiл 090
-

238

233

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

238

-

-

-

-

-

-

-

Iз рядка 080 графа 14
вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження
права власностi
(081) вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв (082) вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв
(083) Iз рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових
асигнувань (084) З рядка 080 графа 15
накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує
обмеження права власностi
(085) II. Основнi засоби
Групи основних засобiв
Код рядка
Залишок на початок року Надiй-шло за рiк
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка-) Вибуло за рiк
Нара-хова- но амор-тиза-цiї за
рiк
Втра-ти вiд змен-шен-ня кори-сностi
Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року
у тому числi
одержанi за фiнансовою
орендою
переданi в оперативну оренду
первiсна (перео-цiнена) вартiсть знос
Пер-вiсної (пере-оцiне-ної)
вартостi
Зно-су
Пер-вiсна (пере-оцiне-на) вар-тiсть
знос
Пер-вiсної (пере-оцiне-ної) вар-тостi
Зносу первiсна (перео-цiнена) вартiсть
знос Пер-вiсна (пере-оцi-нена) вар-тiсть
знос Пер-вiсна (пере-оцiнена)
вар-тiсть
знос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Земельнi дiлянки
100
Iнвестицiйна нерухомiсть 105
Капiтальнi витрати на полiпшення земель
110
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
120
295
295
295
295
Машини та обладнання
130
7,484 7,209 1,616 123
123
339 8,977 7,425 Транспортнi засоби 140
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150
2,764 2,606 111
73
73
73
2,802 2,606 Тварини
160
Багаторiчнi насадження
170
-

Iншi основнi засоби 180
243
231
243
236
Бiблiотечнi фонди 190
16
16
16
16
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
13
570
973
Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210
Природнi ресурси 220
Iнвентарна тара
230
Предмети прокату 240
Iншi необоротнi матерiальнi активи
250
258
258
Разом 260
11,480 11,035 2,297 13,564 11,809 -

200
973
262
213

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

416
-

416
-

570
-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

262
213

987

-

-

4

4

-

-

З рядка 260 графа 14
вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством
обмеження права власностi (261) вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (262) залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя, тощо)
(263) первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (264)
11,189
основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв
(2641) З рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу
(265) залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй
(2651) рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування
(266) вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну
оренду
(267) 89,331
З рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi
(268) З рядка 105 графа 14
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою
вартiстю
(269) -

III. Капiтальнi iнвестицiї

Найменування показника Код рядка
За рiк На кiнець року
1
2
3
4
Капiтальне будiвництво
280
Придбання (виготовлення) основних засобiв
290
1,727 46
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 300
Придбання (створення) нематерiальних активiв 310
Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активiв
320
Iншi 330
Разом 340
2,297 52

570

6

-

-

З рядка 340 графа 3 капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть (341) фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй
(342) IV. Фiнансовi iнвестицiї
Найменування показника Код рядка
За рiк На кiнець року
довгостроковi
поточнi
1
2
3
4
5
А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства 350
дочiрнi пiдприємства
360
спiльну дiяльнiсть 370
Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств 380
акцiї 390
облiгацiї
400
iншi 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420
-

-

-

З рядка 045 графа 4 Балансу
Iншi довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї вiдображенi:
за собiвартiстю
(421) за справедливою вартiстю (422) за амортизованою собiвартiстю
(423) З рядка 220 графа 4 Балансу
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
вiдображенi:
за собiвартiстю
(424) за справедливою вартiстю (425) за амортизованою собiвартiстю
(426) -

V. Доходи i витрати

Найменування показника Код рядка
Доходи
Витрати
1
2
3
4
А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв 440
Операцiйна курсова рiзниця
450
- 163
Реалiзацiя iнших оборотних активiв
460
Штрафи, пенi, неустойки 470
82
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення
Iншi операцiйнi доходи i витрати 490
4,528 7,212
у тому числi: вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв
491
Х
непродуктивнi витрати i втрати
492
Х
Б. Доходи i втрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства 500
дочiрнi пiдприємства
510
спiльну дiяльнiсть 520
В. Iншi фiнансовi доходи i витрати:
Дивiденди 530
Х
Проценти
540
Х
Фiнансова оренда активiв 550
Iншi фiнансовi доходи i витрати 560
269
Г. Iншi доходи i витрати:
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570
Доходи вiд об'єднання пiдприємств
580
Результат оцiнки корисностi
590
Неоперацiйна курсова рiзниця
600
Безоплатно одержанi активи
610
Х
Списання необоротних активiв
620
Х
Iншi доходи i витрати
630
-

480

-

Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами) (631) Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за товарообмiнними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
(632) З рядкiв 540-560 графа 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi продукцiї основної
дiяльностi
(633) -

VI. Грошовi кошти
Найменування показника Код рядка
На кiнець року
1
2
3
Каса 640
1
Поточний рахунок у банку 650
8,934
Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки)
660
Грошовi кошти в дорозi
670
Еквiваленти грошових коштiв
680
Разом 690
8,935

-

Iз рядка 070 графа 4 Балансу Грошовi кошти, використання яких обмежено
(691)
-

VII. Забезпечення i резерви
Види забезпечень i резервiв
Код рядка
Залишок на початок року Збiльшення за
звiтний рiк Використано у звiтному роцi
Сторновано невикористану суму у звiтному
роцi Сума очiкувано го вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi
забезпече- ння
Залишок на кiнець року
нараховано (створено)
додатковi вiдрахування
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам
710
811
1,999 1,740
1,070
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення
720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань
730
434
177
27
230
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв
Забезпечення на виплату бонусiв покупцям
760
200
41
73
168
Iншi забезпечення 770
9,966 9,884 10,143 194
9,513
Резерв сумнiвних боргiв
775
Разом 780
11,411 11,924 12,060 294
10,981

750
-

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка
Балансова вартiсть на кiнець року Переоцiнка за рiк
збiльшення чистої вартостi реалiзацiї
Уцiнка
1
2
3
4
5
Сировина i матерiали
800
27,339 1,422
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби
810
Паливо
820
1
Тара i тарнi матерiали
830
738
Будiвельнi матерiали
840
Запаснi частини
850
551
Матерiали сiльськогосподарського призначення 860
Поточнi бiологiчнi активи 870
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
880
278
-

Незавершене виробництво
Готова продукцiя
900
Товари
910
Разом 920
43,200 -

890
3,496 10,797 1,422

-

Iз рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв:
вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї
(921) 43,200
переданих у переробку
(922) оформлених в заставу
(923) переданих на комiсiю
(924) Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) (925) З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначенi для продажу (926) -

IX. Дебiторська заборгованiсть
Найменування показника Код рядка
Всього на кiнець року
у т. ч. за строками
непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
1
2
3
4
5
6
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
940
41,017 41,017 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
950
301
301
Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi
Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами

-

(951) (952) -

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
Найменування показника Код рядка
Сума
1
2
3
Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960
Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970
Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв, за якими на кiнець року не прийнято
(позабалансовий рахунок 072)
980
-

XI. Будiвельнi контракти
Найменування показника Код рядка
Сума
1
2
3
Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк
Заборгованiсть на кiнець звiтного року:

1110

-

валова замовникiв 1120 валова замовникам 1130 з авансiв отриманих
1140 Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами
1160 XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка
Сума
1
2
3
Поточний податок на прибуток
1210 2,062
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року 1220 2,520
на кiнець звiтного року
1225 2,098
Вiдстроченi податковi зобов'язання:
на початок звiтного року 1230 на кiнець звiтного року
1235 Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 2,484
у тому числi: поточний податок на прибуток
1241 2,062
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
1242
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
Вiдображено у складi власного капiталу - усього
1250 у тому числi: поточний податок на прибуток
1251 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
1252
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань

422
1243

-

1253

-

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Найменування показника Код рядка
Сума
1
2
3
Нараховано за звiтний рiк 1300 989
Використано за рiк - усього
1310 в тому числi на: будiвництво об'єктiв
1311 придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв
з них машини та обладнання
1313 придбання (створення) нематерiальних активiв 1314 погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315
1316 1317 -

1312

-

-

XIV. Бiологiчнi активи
Групи бiологiчних активiв Код рядка
Облiковуються за первiсною вартiстю
Облiковуються за справедливою вартiстю

залишок на початок року надiйшло за рiк
вибуло за рiк
Нара-ховано амортизацiї за рiк втрати вiд змен-шення корис-ностi вигоди вiд вiдновлення корис-ностi залишок на кiнець року
Зали-шок на початок року Надiй-шло за рiк
змiни вартостi за рiк
вибуло за рiк Зали-шок на кiнець року
первiсна вартiсть
накопичена амортизацiя
Пер-вiсна вар-тiсть накопичена амортизацiя
первiсна вартiсть
накопичена амортизацiя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Довгостроковi бiологiчнi активи
- усього
1410 в тому числi:
робоча худоба
1411 продуктивна худоба
1412 багаторiчнi насадження
1413 1414 iншi довгостроковi бiологiчнi активи
Поточнi бiологiчнi активи - усього 1420
Х
в тому числi:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1415
-

Х
-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi
1421 Х
Х
Х
Х
бiологiчнi активи в станi бiологiчних перетворень (крiм тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi)
1422 Х
Х
Х
Х
1423 Х
Х
Х
Х
iншi поточнi бiологiчнi активи
1424 Х
Х
Х
Х
Разом 1430 З рядка 1430 графа 5 i графа 14
вартiсть бiологiчних активiв, придбаних за рахунок
цiльового фiнансування
(1431)
З рядка 1430 графа 6 i графа 16
залишкова вартiсть довгострокових бiологiчних активiв,
первiсна вартiсть поточних бiологiчних активiв i справедлива вартiсть бiологiчних активiв,
утрачених унаслiдок надзвичайних подiй
(1432)
-

З рядка 1430 графа 11 i графа 17 балансова вартiсть бiологiчних активiв, щодо яких iснують
передбаченi законодавством обмеження права власностi
(1433)
-

XV. Фiнансовi результати вiд первiсного визнання та реалiзацiї сiльськогосподарської
продукцiї та додаткових бiологiчних активiв.
Найменування показника Код рядка
Вартiсть первiсного визнання
Витрати,
пов'язанi з бiологiчни-ми перетво-реннями
Результат вiд первiсного визнання
УцiнкаВиручка вiд реалiзацiї
Собiвартiсть реалiзацiї
Фiнансовий результат
(прибуток +, збиток -) вiд
дохiд витрати
реалiзацiї
первiсного
визнання та реалiзацiї
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи рослинництва - усього
1500 у тому числi:
зерновi i зернобобовi
1510 з них:
пшениця
1511 Соя 1512 соняшник
1513 рiпак 1514 цукровi буряки (фабричнi) 1515 картопля
1516 плоди (зернятковi, кiсточковi)
1517 iнша продукцiя рослинництва
1518 додатковi бiологiчнi активи рослинництва
1519 Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи тваринництва - усього
1520 у тому числi:
прирiст живої маси - усього
1530 з нього:
великої рогатої худоби
1531 свиней
1532 молоко
1533 Вовна 1534 яйця 1535 iнша продукцiя тваринництва
1536 додатковi бiологiчнi активи тваринництва
1537 продукцiя рибництва
1538 -

1539 Сiльськогосподарська продукцiя та додатковi бiологiчнi активи - разом
Член Правлiння

1540

-

-

Брiчєєва I.В.

Головний бухгалтер
ПРАТ "ГРАФIЯ УКРАЇНА"

Слєпченко С.М.

ТЕКСТОВА ЧАСТИНА ПРИМIТОК ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
1.

ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалi - "Компанiя") було
створене шляхом реорганiзацiї закритого акцiонерного товариства "Черкаська обласна
друкарня" та є його правонаступником. Компанiя є приваним акцiонерним товариством, яке
створене за українським законодавством.
Основна дiяльнiсть Компанiї полягає у виробництвi виробiв з паперу та картону.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв кiлькiсть штатних працiвникiв Компанiї складала 128
та 120 чоловiк, вiдповiдно.
Юридична i фактична адреса Компанiї: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Максима Залiзняка,
буд.2.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв зареєстрованi випущенi акцiї Компанiї належали
таким акцiонерам:
Найменування
Станом на
31 грудня 2018 року, штук Станом на
31 грудня 2018 року, %
Станом на
31 грудня 2017 року, штук Станом на
31 грудня 2017 року, %
Gundlach GmbH (Нiмеччина)
557,280
94.78%
557,280
Фiзичнi особи - громадяни України (156 чоловiк)
30,720 5.22 %
Усього
588,000
100.00%
588,000
100.00%

94.78%
30,720 5.22%

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв кiнцевою контролюючою стороною Компанiї була
компанiя Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschsaft (Австрiя).
Ця фiнансова звiтнiсть, яка була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та iнших нормативних вимог до ведення бухгалтерського облiку i
звiтностi в Українi i була затверджена до випуску Правлiнням Компанiї 29 березня 2019 року.
2.

ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПОЛIТИКИ

Мета фiнансової звiтностi

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до всiх вимог МСБО, МСФЗ, та
Iнтерпретацiй, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi ("КТМФЗ"), якi були дiйснi станом на 31 грудня 2018 року.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена в нацiональнiй валютi України - українськiй гривнi.
Суми представленi в тисячах українських гривень.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя використовувала iсторичну (фактичну)
собiвартiсть для оцiнки активiв.
Новi стандарти, якi застосовуються в обов'язковому порядку пiдприємствами при пiдготовцi
фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31 грудня 2018 року та за перiод, що закiнчився цiєю
датою:
"
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти (2014);
"
МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами;
"
КТМФЗ (IFRIC) 22 Операцiї в iноземнiй валютi та сплачена авансом компенсацiя;
"
Роз'яснення до МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами;
"
Роз'яснення та визнання до МСФЗ 2 Класифiкацiя та оцiнка операцiй по виплатам на
основi акцiй (поправки до МСФЗ 2);
"
Застосування МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти разом з МСФЗ 4 Страховi контракти
(поправки до МСФЗ 4);
"
МСБО 40 Перенесення об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi;
"
Рiчнi вдосконалення 2014-2016.
Стандарти, iнтерпретацiї та поправки, якi були прийнятi, але не набули чинностi для
фiнансових звiтiв, складених станом на 31 грудня 2018 року та за перiод, що закiнчився цiєю
датою:
МСФЗ 16 Оренда
Набуває чинностi для рiчних фiнансових звiтiв за перiоди, що
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
МСФЗ 17 Страховi контракти
Набуває чинностi для рiчних фiнансових звiтiв за перiоди, що починаються 1
сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати.
Даний стандарт ще не є затверджененим Європейським Союзом.
КТМФЗ (IFRIC) 23 Невизначенi податковi позицiї
Набуває чинностi для рiчних
фiнансових звiтiв за перiоди, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
Особливостi дострокового погашення з негативною компенсацiєю (поправки до МСБО 9)
Набуває чинностi для рiчних фiнансових звiтiв за перiоди, що починаються 1
сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
Даний стандарт ще не є затверджененим Європейським Союзом.
Довгостроковi вiдсотки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах (змiни до МСБО 28)
Набуває чинностi для рiчних фiнансових звiтiв за перiоди, що починаються 1 сiчня
2019 року або пiсля цiєї дати.
Даний стандарт ще не є затверджененим Європейським Союзом.
План внесення змiн, скорочення або врегулювання (змiни до МСФЗ 19)
Набуває
чинностi для рiчних фiнансових звiтiв за перiоди, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля
цiєї дати.
Даний стандарт ще не є затверджененим Європейським Союзом.
Рiчнi вдосконалення 2015-2017
Набуває чинностi для рiчних фiнансових звiтiв за
перiоди, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
Даний стандарт ще не є затверджененим Європейським Союзом.
Прийнята облiкова полiтика Компанiєю в перiод пiдготовки рiчної фiнансової звiтностi
вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, за винятком прийняття нових стандартiв та
iнтерпретацiй, якi набрали чинностi з 1 сiчня 2018 року. Компанiя не прийняла достроково
будь-який iнший стандарт, iнтерпретацiї або поправки, якi були випущенi, але ще не вступили

в силу. Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче. Хоча Компанiя вперше
застосувала цi новi стандарти та поправки в 2018 роцi, вони не мають iстотного впливу на
рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. Сутнiсть i вплив кожного нового стандарту або поправки
описано нижче.
МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами"
МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" замiнює МСБО 18 "Дохiд", МСБО 11 "Будiвельнi
контракти" i вiдповiднi пояснення та застосовується для доходiв, що виникають внаслiдок
договору з клiєнтом, якщо цi контракти не пiдпадають пiд дiю iнших стандартiв. Новий
стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапiв для облiку доходу вiд договорiв з
клiєнтами. Основний принцип нового стандарту полягає в тому, що суб'єкт господарювання
визнає дохiд унаслiдок передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що вiдображає
компенсацiю, на яку пiдприємство очiкує мати право в обмiн на цi товари або послуги.
Стандарт визначає, що суб'єкт господарювання має розглянути судження i всi доречнi факти
та обставини на кожному з етапiв моделi у вiдношеннi договорiв з клiєнтами. Стандарт
визначає порядок облiку додаткових витрат, пов'язаних з укладенням договору з клiєнтом, а
також витрат, понесених при виконаннi договору з клiєнтом.
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати. Покращення дає додатковi пояснення вiдповiдних вимог стандарту та
доповнює виключення для органiзацiй, якi застосовують МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з
клiєнтами". Новi термiни та визначення, представленi в МСФЗ 15 та застосованi Компанiєю
пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, є наступними:
Контрактний актив являє собою право на винагороду в обмiн на товари чи послуги, якi
Компанiя передає клiєнту, коли це право обумовлено чимось iншим, нiж час. Станом на на 31
грудня 2018 та 31 грудня 2017 рокiв Компанiя не мала таких активiв.
Контрактне зобов'язання являє собою зобов'язання передати товари або послуги клiєнтовi, за
якi Компанiя отримала вiд клiєнта компенсацiю (або настав строк сплати такої суми). Станом
на на 31 грудня 2018 та 31 грудня 2017 рокiв Компанiя не мала таких зобов'язань.
Компанiя розподiлила дохiд вiд договорiв з клiєнтами, по категорiях, якi вiдображають вплив
економiчних факторiв на величину, термiни та невизначенiсть доходiв та грошових потокiв.
(Примiтка 12).
Стандарт застосовується ретроспективно з кумулятивним ефектом первiсного застосування
цього стандарту, визнаним на дату первiсного застосування. Компанiя проаналiзувала вплив
стандарту, тлумачень та поправок на облiкову полiтику, що застосовується Компанiєю та, на
думку управлiнського персоналу Компанiї, змiни не мають значного впливу на застосовувану
облiкову полiтику, а отже коригування залишкiв станом на 1 сiчня 2018 року не проводилося.
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", замiнює МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка" для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при
цьому допускається застосування до цiєї дати, та об'єднує разом три частини проекту з облiку
фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування.
Компанiя застосувала МСФЗ 9 ретроспективно, з дати набрання чинностi 1 сiчня 2018.
Класифiкацiя та оцiнка
Вiдповiдно до МСФЗ 9, фiнансовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток або амортизованою собiвартiстю в iншому сукупному доходi.
Класифiкацiя базується на основi двох таких критерiїв: бiзнес-моделi суб'єкта господарювання
з управлiння фiнансовими активами та установленими договором характеристиками грошових
потокiв за фiнансовим активом.
Борговий iнструмент оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного
дотримання зазначених умов: фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою
якої є утримання фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв та договiрнi

умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами
основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Оцiнка одержання договiрних грошових потокiв боргових iнструментiв складається лише з
конкретно iдентифiкованих грошових потокiв вiд фiнансового активу, за яким контрагент
отримує право на грошовi потоки вiд вiдсотка, та вiд основної суми за борговим iнструментом,
що була зроблена на основi фактiв та обставин при початковому визнаннi активу.
Облiк фiнансових зобов'язань Компанiї залишився практично незмiнним в порiвняннi з
вимогами, що визначенi МСБО 39.
Зменшення корисностi
Впровадження МСФЗ 9 призвело до змiни облiку зменшення корисностi фiнансових активiв,
та замiнює метод понесених збиткiв вiдповiдно до МСБО 39 на метод очiкуваних кредитних
збиткiв за весь строк дiї фiнансового iнструменту. МСФЗ 9 вимагає облiковувати резерв
очiкуваних кредитних збиткiв для кредитiв та iнших фiнансових активiв, що облiковуються не
за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає рiзницю мiж контрактними грошовими
потоками вiдповiдно до умов договору та всiх грошових потокiв, що Компанiя очiкує
отримати. Потiм збиток дисконтується з наближенням до первiсної ефективної процентної
ставки активу.
Застосування стандарту не мало значного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
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.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта нематерiальних активiв в придатному для
використання станi та одержання первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод вiд його
використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду.
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 Компанiя 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 6,000 гривень без ПДВ.
Капiталiзованi витрати включають у себе суму витрат, пов'язаних з полiпшеннями та
замiнами, що призводять до збiльшення строку корисного використання активу або
збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування, що не вiдповiдають вище зазначеним
критерiям капiталiзацiї вiдображаються як отриманий прибуток або понесений збиток.
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 використовується для списання вартостi об'єкта, що пiдлягає амортизацiї, 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.
Прибуток або збиток вiд вибуття об'єкта основних засобiв визначається як рiзниця мiж
виручкою вiд продажу та балансовою вартiстю активу i визнаються як прибуток або збиток.
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.
Незалежно вiд термiну експлуатацiї та вартостi Компанiя включає до складу оборотних
малоцiнних та швидкозношуваних предметiв наступнi складовi класу 2 "Запаси":

iнструментарiй, спецiальне оснащення, спецiальний одяг. Знос малоцiнних та
швидкозношуваних предметiв нараховується в розмiрi 100 % в момент передачi в
експлуатацiю активiв.
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 застосовується 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.
Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї картону та готової продукцiї Компанiї проводиться
щомiсячно. За основу розрахунку чистої вартостi реалiзацiї запасiв Компанiя обирає термiн їх
зберiгання на складi пiдприємства та застосовує наступний вiдсоток зменшення вартостi
запасiв:
для картону та фарби при термiнi зберiгання бiльше 9 мiсяцiв - 100 %;
для готової продукцiї при термiнi зберiгання бiльше 12 мiсяцiв - 50 %;
для готової продукцiї при термiнi зберiгання бiльше 24 мiсяцiв - 100 %;
Балансова вартiсть реалiзованих запасiв Компанiя визнає витратами перiоду, в якому
визнається вiдповiдний дохiд.
Фiнансовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток або
амортизованою собiвартiстю в iншому сукупному доходi.
Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх фактичною собiвартiстю,
яка складається iз справедливої вартостi активiв або зобов'язань i витрат, якi безпосередньо
пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента.
На кожну наступну пiсля визнання звiтну дату фiнансовi активи i зобов'язання оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю.
Фiнансовi активи Компанiї включають в себе дебiторську заборгованiсть за товари роботи та
послуги, дебiторську заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв та грошi та їх еквiваленти.
Визнання та, у вiдповiдних випадках, припинення визнання звичайного придбання або
продажу фiнансових активiв здiйснюється, з використанням облiку за датою операцiї або
облiку за датою розрахункiв.
Справедлива вартiсть - Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або
розкривається у фiнансовiй звiтностi, класифiкується за iєрархiєю джерел справедливої
вартостi, що подана нижче, на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є значущими для
оцiнки справедливої вартостi в цiлому:
- Рiвень 1: ринковi котирування (без коригувань) iдентичних активiв або зобов'язань на
активних ринках;
- Рiвень 2: моделi оцiнки, для яких всi вхiднi данi, якi мають суттєвий вплив на визначену
справедливу вартiсть вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї та базуються прямо або

опосередковано на ринкових даних;
- Рiвень 3: моделi оцiнки, якi використовують вхiднi данi, якi мають суттєвий вплив на
визначення справедливої вартостi, вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї та вiдсутнi
у вiдкритому доступi.
Дебiторська заборгованiсть - Дебiторська заборгованiсть визнається за цiною операцiї
реалiзацiї, що представляє собою суму компенсацiї, яку суб'єкт господарювання розраховує
отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Дебiторська заборгованiсть
вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю пiсля вирахування резерву сумнiвних
боргiв. Такий резерв створюється пiд окремi борги або згiдно оцiнки заборгованостi щодо
очiкуваних кредитних збиткiв.
Резерв пiд знецiнення - Компанiя враховує збитки вiд знецiнення фiнансових активiв при
наявностi об'єктивних свiдчень того, що окремi фiнансовi активи мають ознаки знецiнення.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв визначається як рiзниця мiж контрактними грошовими
потоками вiдповiдно до умов договору та всiх грошових потокiв, що Компанiя очiкує
отримати. Потiм збиток дисконтується з наближенням до первiсної ефективної процентної
ставки активу.
Визначення збиткiв вiд знецiнення базується на аналiзi ризикових активiв, включаючи оцiнку
очiкуванних кредитних ризикiв, i вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, є адекватною
для забезпечення збиткiв. Резерви створюються в результатi iндивiдуальної оцiнки активiв,
схильних до ризикiв.
Змiна у втратах вiд знецiнення вiдноситься до прибуткiв чи збиткiв перiоду, а загальна сума
знецiнення враховується в балансi активiв. Фактори, якi Компанiя враховує при визначеннi
того, чи iснують об'єктивнi докази збитку вiд знецiнення, включають iнформацiю про
фiнансовий стан боржникiв, їх платоспроможнiсть та схильнiсть до фiнансових ризикiв,
схильнiсть до порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочування
платежiв вiдсоткiв або основної суми фiнансового активу, нацiональних та економiчних умов i
тенденцiй, а також справедливої вартостi забезпечення та гарантiй.
Компанiя облiковує збитки вiд знецiнення фiнансових активiв за амортизованою вартiстю з
використанням резерву.
Слiд розумiти, що оцiнка втрат має суб'єктивний фактор. Хоча i можливо, що в певнi перiоди
Компанiя може понести збитки бiльшi в порiвняннi з резервом пiд знецiнення, але на думку
керiвництва, резерв пiд знецiнення достатнiй для покриття збиткiв, пов'язаних з ризиками за
активами.
Грошi та їх еквiваленти - Грошi та їх еквiваленти включають кошти в касi, необмеженi у
використаннi залишки на кореспондентських та депозитних рахунках у банках, що були
розмiщенi на строк не бiльше трьох мiсяцiв.
Забезпечення - Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанiя має юридичнi чи
договiрнi зобов'язання в результатi минулих подiй, якщо iснує ймовiрнiсть виникнення
зобов'язань, погашення яких ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi
економiчнi вигоди, та їх оцiнка може бути розрахунково визначена.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї. включають поточну кредиторську заборгованiсть за товари,
роботи, послуги, поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом,
кредиторську заборгованiсть за розрахунками зi страхування та з оплати працi, поточну

кредиторську заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв та поточну кредиторську
заборгованiсть за розрахунками з учасниками.
Кредиторська заборгованiсть - кредиторська заборгованiсть включає в себе заборгованiсть за
товарами та послугами та iншу кредиторську заборгованiсть. Уся кредиторська
заборгованiсть облiковується на основi методу нарахування. Активи або зобов'язання
визнаються на основi отриманих сум за вирахуванням погашених сум та будь-яких утриманих
комiсiй.
Зареєстрований (пайовий) капiтал - Зареєстрований (пайовий) капiтал визнається за
справедливою вартiстю отриманих Компанiєю внескiв.
Визнання доходiв та витрат - Доходи облiковуються за методом нарахування, коли
вiдбувається збiльшення активiв або зменшення зобов'язань, що призводить до збiльшення
власного капiталу (крiм збiльшення у результатi внескiв учасникiв), за умови того, що дохiд
може бути достовiрно оцiнений.
Доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами: дохiд вiд реалiзацiї
готової продукцiї, iншi операцiйнi доходи, фiнансовi доходи та iншi доходи.
Не визнаються доходами суми податку на додану вартiсть та iншi платежi, що пiдлягають
перерахуванню до бюджету, а також суми попередньої оплати.
Витрати визнаються одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати
визнаються у вiдповiдному перiодi одночасно з доходом, по вiдношенню до якого вони були
понесенi.
Операцiйна оренда - Оренда, за якою Компанiя не приймає на себе усi ризики та вигоди,
пов'язанi iз правом власностi. Витрати на оренду вiдображаються у звiтi про сукупнi
прибутки та збитки протягом вiдповiдного термiну оренди.
Перерахунок iноземних валют - Операцiї у валютах, iнших нiж українська гривня,
перерахованi за офiцiйними обмiнними валютними курсами Нацiонального банку України, що
мали мiсце на дати операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання в iноземнiй валютi
перерахованi в гривню за курсами обмiну валют, якi дiяли на кiнець звiтного перiоду. Доходи
та витрати в iноземнiй валютi перераховуються за курсами на дати проведення вiдповiдних
операцiй. Усi прибутки та збитки, що виникають при перерахуваннi, включаються до звiту
про сукупнi прибутки та збитки.
Основна валюта, в якiй Компанiя здiйснює операцiї, є українська гривня. Курси обмiну, якi
використовувалися на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, були такi:
Станом на 31 грудня 2018 року
Станом на
31 грудня 2017 року За рiк, що
закiнчився
31 грудня
2018 року
За рiк, що закiнчився
31 грудня
2017 року
Гривня/євро 31.71414
33.49542
Середньорiчний курс гривня/євро 32.14291
30.00416
Податок на прибуток - податок на прибуток представлений сумою поточного податку на
прибуток до сплати та вiдстроченого податку.

Поточний податок - податок на прибуток обчислено вiдповiдно до законiв, якi в даний час
дiють в Українi. Сума поточного податку до сплати розрахована вiд суми оподатковуваного
прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд чистого прибутку, який
вiдображений у звiтi про сукупнi прибутки та збитки, тому що не включає статтi доходiв або
витрат, що пiдлягають оподаткуванню в iншi роки i в подальшому не включає елементи, якi
нiколи не будуть оподатковуватися або такi, що ведуть до зменшення бази оподаткування.
Зобов'язання Компанiї за поточним податком розраховується з використанням ставок податку,
якi є чинними або набули чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок - Вiдстрочений податок визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю активiв i зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдної податкової бази, що
використовується при обчисленнi оподатковуваного прибутку i облiковуються з
використанням балансового методу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання згортаються тiльки тодi, коли iснує юридично
закрiплене право проводити залiк поточних податкових активiв проти поточних податкових
зобов'язань, i коли вони вiдносяться до податкiв одним i тим самим податковим органом, i
Компанiя має намiр врегулювати свої поточнi податковi активи i зобов'язання на нетто-основi.
Поточнi та вiдстроченi податки за перiод - Поточнi та вiдстроченi податки визнаються як
витрати або дохiд у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за винятком випадкiв, коли вони
кредитуються або дебетуються безпосередньо в iншому сукупному доходi / збитку. У такому
випадку податки визнаються прямо в iнших доходах/збитках.
Умовнi зобов'язання i активи - Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.
Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, крiм випадкiв, коли можливiсть
вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але вiдображаються у примiтках до
фiнансової звiтностi, у випадках, коли надходження економiчних вигод є iмовiрним.
Згортання - Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються i чиста сума вiдображається в звiтi
про фiнансовий стан, тiльки у тому випадку, коли iснує законодавчо встановлене право
провести взаємозалiк вiдображених сум, а також є намiр вiдобразити на нетто-основi або
реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
Використання оцiнок та припущень - Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва
робити оцiнки та припущення, якi впливають на вiдображення сум активiв i зобов'язань та сум
доходiв та витрат у звiтностi протягом звiтного перiоду. Внаслiдок притаманної даним
припущенням невизначеностi, фактичнi результати в майбутнiх перiодах можуть вiдрiзнятися
вiд даних припущень.
Дана фiнансова звiтнiсть включає в себе припущення керiвництва Компанiї щодо вартостi
активiв, зобов'язань, доходiв, витрат i визнаних зобов'язань. Данi оцiнки в основному
включають в себе:
"
Строк корисного використання та залишкову вартiсть основних засобiв;
"
Резерв пiд зменшення корисностi запасiв;
"
Резерв пiд вiдстроченi податковi активи.
Строк корисного використання та залишкова вартiсть основних засобiв - Оцiнка строку
корисного використання та залишкової вартостi предметiв основних засобiв визначається
судженнями керiвництва, що базуються на досвiдi зi схожими активами. При визначеннi
строку корисного використання та залишкової вартостi активу, керiвництво враховує
очiкуваний строк використання, оцiнку технiчного старiння, фiзичний знос та середовище, в
якому знаходиться актив.
3.

ОСНОВНI ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв iсторична вартiсть повнiстю замортизованих основних
засобiв, якi Компанiя продовжувала використовувати, становила 11,189 тис. грн. та 10,653 тис.
грн, вiдповiдно.

4.

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПРОДУКЦIЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги включала:
Станом на
31 грудня 2018 року
Станом на
31 грудня 2017 року
Монделiс Україна ПрАТ
30,501 720
Брiтiш Американ Тобакко-СПб, ЗАО
3,363
Фiлiп Моррiс Україна, ПрАТ
2,951 1,242
Джей Тi Iнтернешнл Україна
2,545 2,464
Iмперiал Тобакко Продакшн Україна, ПрАТ
Прилуки Тютюнова компанiя В.А.Т, АТ 216
BAT Tutun Mamulleri San VE TIC A.S.
Iншi 11
Усього
41,017 13,304
5.

5,706
1,441 1,920
1,105
136

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом складала 3,804 тис. грн. та 4,067 тис. грн, вiдповiдно. Заборгованiсть на обидвi
звiтнi дати переважно складається iз заборгованостi з податку на додану вартiсть, що
становила 3,618 тис. грн. станом на 31 грудня 2018 року (2017: 4,067 тис. грн).
6.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ IЗ ВНУТРIШНIХ
РОЗРАХУНКIВ
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв

включала:
Станом на 31 грудня 2018 року
Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H.
MM GRAPHIA TRIER GMBH
445
ТОВ "ММ Пекеджiнг Україна"
11
MM GRAPHIA BIELEFELD GMBH
Усього
1,805 6,932

Станом на 31 грудня 2017 року
1,349 1,215
5,002
24
691

Компанiя не мала простроченої чи знецiненої дебiторської заборгованостi станом на
31 грудня 2018 та 2017 рокiв.
7.

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПIТАЛ

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв зареєстрований капiтал був повнiстю сплачений та
складався iз 588,000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 гривень за акцiю.
У 2018 роцi було оголошено i сплачено дивiденди за результатами дiяльностi Компанiї за 2017
фiнансовий рiк у розмiрi 20,562 тис. грн., розмiр дивiдендiв на акцiю склав 34,97 гривень.
Оголошенi та виплаченi дивiденди протягом 2017 року за результатами 2016 року становили
54,860 тис. грн. Розмiр дивiдендiв на акцiю склав 93,30 гривень.
Станом на 31 грудня 2018 року сума заборгованостi перед учасниками по сплатi дивiдендiв
становила 1,602 тис. грн (2017: 1,625 тис. грн). Сума являє собою накопичений залишок за
зобов'язаннями за дивiдендами до сплати фiзичним особам, який має бути виплачений за
вимогою фiзичних осiб.
Заборгованiсть була включена до складу поточної кредиторської заборгованостi за
розрахунками з учасниками на кожну звiтну дату.
8.

ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ

Додатковий капiтал станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв складав 2,564 тис. грн. та включав
суми переоцiнки основних засобiв в розмiрi 2,070 тис. грн., переоцiнки товарно-матерiальних
цiнностей в сумi 380 тис. грн., переоцiнку готової продукцiї в сумi 18 тис. грн., а також суму
безкоштовно отриманих цiнностей в розмiрi 96 тис. грн.
9.

ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв поточна кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги включала заборгованiсть перед наступними контрагентами:
Станом на 31 грудня 2018 року
Sappi Europe S.A.
1,843
Sun Chemical ZAO
945
Stora Enso Fors AB 605
ТОВ "IВА - ТРАНС ПЛЮС"
389
Metsa Board Corporation
342
ТОВ "Торгова електрична компанiя"

Станом на 31 грудня 2017 року
3,328
742
239

61

Iggesund Paperboard Europe B.V.
Iншi
851
1,935
Усього
5,214 7,603
10.

-

1,537

ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ IЗ ВНУТРIШНIХ РОЗРАХУНКIВ

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх
розрахункiв включала:
Станом на 31 грудня 2018 року Станом на 31 грудня 2017 року
ТОВ "ММ Пекеджiнг Україна"
52,945 17,700
Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H. 11,090 5,543
MM Graphia Trier GmbH
2,845 R+S Stanzformen GmbH
583
201
Усього
67,463 23,444

11.

ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на 31 грудня 2018 тa 2017 рокiв поточнi забезпечення представленi наступним чином:
Станом на
31 грудня 2018 року Станом на
31 грудня
2017 року
Забезпечення витрат щодо встановлення нової системи облiку "3S"
Забезпечення виплат персоналу 2,761 2,126
Забезпечення виплати гарантiйних зобов'язань 231
434
Забезпечення виплати бонусiв вiд обсягiв продажiв покупцям 168
Iншi забезпечення 384
291
Усього
10,981 11,411

12.

7,437 8,360
200

ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за роки, що закiнчилися 31
грудня 2018 та 2017 рокiв, складався з таких елементiв:

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року
За рiк, що закiнчився
31 грудня
2017 року
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї
190,748
190,025
Дохiд вiд надання послуг по пiдготовцi дизайну до виробництва
6,806
4,769
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв
6,367
4,959
Дохiд вiд реалiзацiї макулатури
1,915
1,472
Iнший дохiд 1,824 3,049
Усього
207,660
204,274
Реалiзацiя готової продукцiї та товарiв включає в себе продаж виробiв з паперу та картону та
визнається Компанiєю в певний момент часу. Компанiя надає послуги з їх обробки та визнає їх
також в певний момент часу.
13.
СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ,
ПОСЛУГ)
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за роки, що закiнчилися
31 грудня 2018 та 2017 рокiв, складалась з таких елементiв:
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
Прямi матерiальнi витрати виробництва 97,732 84,329
Непрямi витрати виробництва, в т.ч.:
36,183 27,158
- iнструментарiй
7,747 8,295
- iншi непрямi витрати
28,436 18,863
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи
12,053 8,587
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 7,117 6,913
Iншi витрати виробництва
17,720
26,375
Усього
170,805
153,362

14.

IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ

Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 та 2017 рокiв, складалися з
таких елементiв:
За рiк, що закiнчився
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Отриманi знижки вiд постачальникiв
4,528 1,063
Отриманий дохiд вiд надання послуг з стимулювання продаж 4,400 4,132
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 1,413
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 72
Усього
8,928 6,680
15.

АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ

Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 та 2017 рокiв, складалися з

таких елементiв:
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
Пiдтримка програмного забезпечення та комунiкацiйнi витрати
7,605 11,254
Витрати на персонал 4,518 3,783
Операцiйна оренда 1,749 624
Професiйнi послуги 567
967
Витрати на банкiвське обслуговування 239
222
Витрати на ремонт, утримання основних засобiв 215
120
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв
58
33
Iншi витрати 892
782
Усього
15,843 17,785
16.

ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 та 2017 рокiв, складалися з таких
елементiв:
За рiк, що закiнчився
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Транспортнi витрати
4,322
5,027
Витрати на персонал 4,016 3,568
Операцiйна оренда 2,205
2,367
Пiдтримка програмного забезпечення та витрати на зв'язок
395
235
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв
119
22
Резерв на виплату бонусiв вiд обсягiв продажiв покупцям та гарантiйних зобов'язань
138
Iншi витрати 863
41
Усього
11,961 11,398
17.

41

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Згiдно вимог податкового законодавства в облiку Компанiї виникають певнi постiйнi
податковi рiзницi внаслiдок того, що не всi витрати можуть бути врахованi для цiлей
оподаткування, а доходи не в повному обсязi можуть бути врахованi для цiлей оподаткування.
Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей
оподаткування. Тимчасовi рiзницi станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв в основному
пов'язанi з рiзними методами визнання доходiв i витрат, а також з балансовою вартiстю
певних активiв.
Спiввiдношення мiж податковими витратами та облiковим фiнансовим результатом за роки,
якi закiнчились 31 грудня 2018 та 2017 рокiв, пояснюються таким чином:
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2018 року За рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року
Прибуток до оподаткування
10,791 25,073

Теоретичний податок на прибуток за поточною
ставкою податку (18%)
1,942
4,513
Податковий ефект вiд:
Витрат (доходiв), якi не вiдносяться до податкових при визначеннi оподатковуваного
прибутку
542
(2)
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 2,484 4,511
Змiна вiдстроченого податку
(422) 1,355
Поточний податок на прибуток
2,062 5,866
Вiдстроченi активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв включають:
Станом на
31 грудня
2018 року
Станом на
31 грудня
2017 року
Вiдстроченi активи:
Рiзниця у вартостi запасiв 439
636
Рiзниця у вартостi основних засобiв
Забезпечення
1,480 1,671
Всього вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi зобов'язання

179

213

2,098 2,520
-

-

Чистий вiдстрочений податковий актив 2,098 2,520
Вiдстрочений податковий актив станом на 31 грудня 2017 року
Змiна вiдстроченого податкового активу
(422)
Вiдстрочений податковий актив станом на 31 грудня 2018 року
18.

2,520
2,098

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
2018 та 2017 рокiв:
Назва пов'язаної сторони Вид вiдносин з Компанiєю
Gundlach GmbH
Засновник
Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H. спiльний контроль над суб'єктом
MM GRAPHIA BIELEFELD GMBH
спiльний контроль над суб'єктом
MM Graphia Dortmund GmbH
спiльний контроль над суб'єктом
MM GRAPHIA INNOVAPRINT GmbH&Co.KG спiльний контроль над суб'єктом
MM GRAPHIA TRIER GMBH
спiльний контроль над суб'єктом
MMG Izmir Karton Sanayi ve Ticaret A.S. спiльний контроль над суб'єктом
ММ Полиграфоформление Пэкэджинг спiльний контроль над суб'єктом
R+S Stanzformen GmbH
спiльний контроль над суб'єктом
ТОВ "ММ Пекеджiнг Україна"
спiльний контроль над суб'єктом
Iм'я пов'язаної сторони - фiзичної особи Характер зв'язку (посада, родиннi зв'язки, тощо)
Пономар Володимир Васильович Голова правлiння
Брiчєєва Iнна Вадимiвна
Член правлiння
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 2018 та 2017 рокiв з пов'язаними сторонами:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
З пов'язаними сторонами Разом по категорiї вiдповiдно до фiнансової звiтностi З
пов'язаними сторонами
Разом по категорiї вiдповiдно до фiнансової звiтностi
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв
1,805 1,805
6,932 6,932
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1,602 1,602 1,625
1,625
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв
67,463 67,463 23,444
23,444
Наступнi суми, що виникли за операцiями з пов'язаними сторонами, були включенi до звiту
про сукупнi прибутки та збитки за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 та 2017 рокiв:

За рiк, що закiнчився
31 грудня 2018 року За рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 26,009 49,268
Iншi операцiйний дохiд
4,400 4,132
Закупiвля продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
(78,285)
(50,430)
Адмiнiстративнi витрати та винагорода управлiнському персоналу
(1,336)
(1,273)
19.
УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Власний капiтал Компанiї складається з статутного капiталу, iншого додаткового капiталу,
резервного капiталу та нерозподiленого прибутку. У 2018 та 2017 роках Компанiя не
здiйснювала вiдрахувань до резервного фонду, сума якого становила 1,470 тис. грн на кожну
звiтну дату.
Компанiя управляє капiталом в цiлях гарантування продовження своєї операцiйної дiяльностi,
а також для максимiзацiї виплат акцiонерам за рахунок оптимiзацiї заборгованостей i
залишкiв по ним. Керiвництво Компанiї переглядає структуру капiталу на постiйних засадах.
Вiдповiдно до результатiв даного огляду, Компанiя вживає заходiв для коригування загальної
структури капiталу за рахунок залучення боргового капiталу або погашення iснуючої
заборгованостi.
20.

ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

Основнi ризики, пов'язанi з фiнансовими iнструментами Компанiї є такими, що пов'язанi з:
Кредитним ризиком;
Ризиками лiквiдностi;
Валютним ризиком.
Компанiя визнає, що важливо мати встановлений ефективний процес управлiння ризиками.
Для цього Компанiя впровадила систему управлiння ризиками, основною метою якої є
захищати Компанiю вiд ризикiв та забезпечити досягнення мети своєї дiяльностi. За
допомогою системи управлiння ризиками, Компанiя управляє наступними ризиками:
Кредитний ризик - Компанiя зазнає кредитного ризику, тобто ризику того, що одна сторона
не зможе виконати своїх зобов'язань i змусить iншу сторону зазнати фiнансового збитку.
Компанiя систематизує рiвнi кредитного ризику на основi оцiнки очiкуваних кредитних
збиткiв.
Лiмiти кредитного ризику по кожному кредитору затверджуються керiвництвом Компанiї i
контролюються на регулярнiй основi. Компанiя аналiзує кредитний ризик, враховуючи
платоспроможнiсть та фiнансовиий стан кожного клiєнта. В той же час керiвництво також
враховує кредитний ризик галузi та географiчний фактор. Компанiя застосовує спрощений
пiдхiд згiдно з МСФЗ 9 до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, який передбачає оцiнку
резерву очiкуваних кредитних збиткiв для всiєї дебiторської заборгованостi загалом.
Протягом 2018 та 2017 рокiв не було випадкiв дефолту щодо дебiторської заборгованостi за
товари, роботи, послуги. Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв дебiторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги не була простроченою. Бiльшiсть клiєнтiв Компанiї працює на
довгостроковiй основi. Враховуючи всi цi фактори, керiвництво Компанiї оцiнює кредитний
ризик щодо дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги як низький. Керiвництво
очiкує, що Компанiя не зазнає кредитних збиткiв щодо дебiторської заборгованостi за товари,

роботи, послуги за весь строк її дiї. Вiдповiдно, резерв очiкуваних кредитних збиткiв був
оцiнений як такий, що дорiвнює нулю станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв.
Ризик лiквiдностi - Ризик лiквiдностi це є ризик того, що Компанiя не зможе повнiстю
розрахуватися по своїх зобов'язаннях, при настаннi вiдповiдного строку. З метою управлiння
ризиком лiквiдностi Компанiя здiйснює постiйний монiторинг очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв за фiнансовими та iнвестицiйними операцiями, що входить у процес управлiння
активами/зобов'язаннями. У Компанiї iснують встановленi процеси бюджетування та
прогнозування грошового обiгу для впевненостi у тому, що необхiдна для виконання
зобов'язань по платежах сума грошових коштiв буде доступною. Зазвичай Компанiя
забезпечує достатню кiлькiсть грошових коштiв для забезпечення очiкуваних операцiйних
витрат, включаючи обслуговування фiнансових зобов'язань. Втiм, цей пiдхiд виключає ефект
можливих наслiдкiв вiд надзвичайних обставин, якi не можуть бути об'єктивно передбаченi
Компанiєю. Крiм того, керiвництво Компанiї постiйно вiдстежує всi матерiальнi операцiйнi
витрати та оптимiзує їх структуру i розмiр протягом звiтного перiоду.

Наступна таблиця деталiзує очiкуваний контрактний строк погашення непохiдних фiнансових
iнструментiв i зобов'язань. Ця таблиця була складена на основi недисконтованих договiрних
строкiв погашення фiнансових зобов'язань.
До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 4
мiсяцiв
до 1 року Вiд 1
року
до 5 рокiв
31 грудня 2018 року
Усього
ФIНАНСОВI АКТИВИ
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 12,445 21,555 7,017 41,017
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв
1,805 1,805
Грошi та їх еквiваленти
8,935 8,935
Усього фiнансовi активи 23,185 21,555 7,017 51,757
ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
4,047 1,167 5,214
Поточна кредиторська заборгованiсть з бюджетом
102
102

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування та з оплати працi
492
492
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1,602 1,602
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 65,121
2,342 67,463
Усього фiнансовi зобов'язання
71,364 3,509 74,873
До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 4 мiсяцiв до 1 року
Вiд 1 року до 5 рокiв 31
грудня
2017 року
Усього
ФIНАНСОВI АКТИВИ
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 12,433 871
13,304
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв
6,932 6,932
Грошi та їх еквiваленти
9,022 9,022
Усього фiнансовi активи 28,387 871
29,258
ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
7,603

1,470 6,133 -

-

Поточна кредиторська заборгованiсть з бюджетом
1,573 1,573
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування та з оплати працi
330
330
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1,625 1,625
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 23,444 23,444
Усього фiнансовi зобов'язання
28,442 6,133 34,575
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, що вiдображаються за
амортизованою вартiстю, станом на 31 грудня 2018 та 31 грудня 2017 рокiв приблизно
дорiвнює їх балансовiй вартостi.
Валютний ризик - Валютний ризик це є ризик того, що на фiнансовi результати Компанiї
негативно вплинуть змiни валютних курсiв, вiд яких Компанiя залежить. Компанiя здiйснює
певнi операцiї в iноземнiй валютi. Компанiя не використовує похiднi фiнансовi iнструменти
для управлiння ризиками, пов'язаними зi змiною валютних курсiв, але в той же час
керiвництво Компанiї намагається пом'якшити цей ризик, пiдтримуючи грошовi активи i
зобов'язання в iноземнiй валютi на одному (бiльш менш стабiльному) рiвнi.
У наступнiй таблицi представленi активи та зобов'язання Компанiї у iноземнiй валютi (євро):
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
ФIНАНСОВI АКТИВИ
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
106
174
Грошi та їх еквiваленти
86
237
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв
57
Всього фiнансовi активи 249
617
ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
123
182
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв

206

458

171

Всього фiнансовi зобов'язання
581
353
Чиста позицiя(332) 264
Чутливiсть валютного ризику - У наведенiй нижче таблицi згрупованi вплив вiд ослаблення
гривнi по вiдношенню до євро як до основної iноземної валюти Компанiї. Цей рiвень
чутливостi представляє собою оцiнку керiвництва щодо розумно можливої змiни валютних
курсiв. Станом на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi рiвень змiцнення гривнi по
вiдношенню до євро становив 4% (офiцiйний курс валют станом на 29 березня 2019 року
становив 30.5677 гривнi по вiдношенню до 1 євро). Аналiз був застосований до монетарних
статей на звiтну дату, виражених у вiдповiднiй валютi станом на 31 грудня 2018 року (рiвень
впливу змiцнення гривнi для 31 грудня 2017 року був оцiнений на рiвнi 2% станом на дату
затвердження фiнансової звiтностi минулого перiоду).
31 грудня 2018 року
Грн/Євро
Грн/Євро
4%
-4%
2%
Вплив на прибуток або збиток
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31 грудня 2017 року
Грн/Євро
Грн/Євро
-2%
381
(381)
177
(177)

УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Операцiйне середовище - У 2018 роцi економiка України продемонструвала найбiльш
швидке зростання за останнi сiм рокiв. За рiк ВВП зрiс на 3,4%.
У 2018 роцi середнiй рiвень iнфляцiї понизився та склав 9.8% у порiвняннi iз 13.7% у 2017
роцi. Незважаючи на те, що сукупний рiвень iнфляцiї в Українi за три останнi роки
перевищував 100%, керiвництво вважає, що українська економiка не є гiперiнфляцiйною в
зв'язку з вiдсутнiстю якiсних характеристик гiперiнфляцiйного економiчного середовища.
Україна отримала нову програму спiвпрацi з МВФ, яка закладає основу для подальшого
змiцнення макрофiнансової стабiльностi. Як результат, мiжнароднi партнери (МВФ, ЄС та
Свiтовий банк) сприяли збiльшенню резервiв на 2,4 мiльярда доларiв США.
Завдяки жорсткiй монетарнiй полiтицi та рекордному врожаю зернових у другiй половинi
2018 року гривня змiцнилася на 1,4% за рiк.
Для пiдтримання економiки країни та погашення зовнiшнiх боргiв, необхiдне iстотне зовнiшнє
фiнансування. Подальша спiвпраця з МВФ та iншими офiцiйними кредиторами дуже важливi
для задоволення потреб у зовнiшньому фiнансуваннi, вiдновлення фiнансових резервiв та
вiдновлення довiри iнвесторiв.
Оподаткування - Українськi податковi органи все частiше звертають свою увагу на дiловi
кола, що спричинено загальним економiчним середовищем. У зв'язку з цим, мiсцеве та
нацiональне податковi середовища в Українi постiйно змiнюються через випадки
непослiдовного застосування, тлумачення та впровадження. Недотримання українських
законiв i нормативних актiв може призвести до стягнення значних штрафiв та пенi.
Керiвництво вважає, що Компанiя дотрималась усiх вимоги податкового законодавства, проте
в останнiй час набула чинностi велика кiлькiсть нових норм у податковiй та валютнiй сферах,
а також пов'язанi з ними нормативнi акти, якi не завжди чiтко прописанi.
Коливання обмiнного курсу нацiональної валюти - Нацiональна валюта України, гривня, є
нестабiльною та характеризується значними коливаннями у порiвняннi з основними свiтовими
валютами. Офiцiйнi курси обмiну, встановленi Нацiональним банком України для гривнi до
євро, станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв вiдображенi в Примiтцi 2. На дату затвердження
цiєї фiнансової звiтностi офiцiйний курс валют становив 30.5677 гривнi по вiдношенню до 1
євро.

22.

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
2018 роцi не приймалося
3
Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi. Фактiв
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi у 2018 роцi не було
4
Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента
Компанiя у 2018 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 2018
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 2018 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 2018 роцi не приймалося
9
Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю
Порушення справи про банкрутство щодо Компанiї у 2018 роцi не було
10
Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента
Рiшення не приймалось

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво ПрАТ "Графiя Україна" (надалi "Компанiї") несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку
фiнансової звiтностi та її вiдповiднiсть МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть керiвництва полягає у забезпеченнi органiзацiї та функцiонування
внутрiшнього контролю для отримання об?рунтованої впевненостi щодо надiйностi фiнансової
звiтностi, ефективностi роботи та вiдповiдностi законодавству.
Вiдповiдальнiсть керiвництва також полягає у створеннi середовища контролю, впровадженнi
полiтики та процедур, що мають за мету досягнення, наскiльки це можливо, належного та
ефективного ведення бiзнесу Компанiєю. Ця вiдповiдальнiсть включає розробку та
впровадження контролю, що стосується мети Компанiї щодо пiдготовки фiнансової звiтностi,
яка справедливо вiдображає фiнансовий стан Компанiї та управлiння ризиками, що можуть
викликати суттєвi викривлення в фiнансових звiтах.
При складаннi фiнансової звiтностi дотримувались наступнi вимоги:
"
Обрана облiкова полiтика була розроблена на основi МСФЗ та iнших нормативних вимог
до ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi;
"
Застосовування обраної облiкової полiтики є послiдовним;
"
Фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу безперервностi дiяльностi;

"
Припущення та оцiнки, якi використовувались пiд час складання фiнансової звiтностi,
були зробленi на основi найкращих iснуючих практик та виходячи з наших знань та досвiду;
"
Фiнансова звiтнiсть та iнформацiя, наведена у текстовiй частинi примiток до фiнансової
звiтностi, є повною та достовiрною.
Керiвництво Компанiї також вживає належнi заходи щодо забезпечення збереження активiв
Компанiї, пiдтримки основних засобiв Компанiї у належному робочому станi, а також щодо
запобiгання шахрайству.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення
події

1
17.04.2018
23.04.2018
25.04.2018
25.04.2018
23.04.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
18.04.2018
24.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
23.03.2018

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про проведення загальних зборів

