V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Голова Правління
Ладиженський Геннадiй Володимирович
д/н д/н д/н

1960
Вища

30
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "РКФ", Заступник Голови Правлiння з комерцiйних
7) найменування підприємства та
питань
попередня посада, яку займав**
24.10.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваженя та обов'язки Голови Правління визначені положенням про Правління.
Голова Правлiння має право дiяти вiд iменi Товариства, керувати поточними справами, представляти
iнтереси у вiдносинах з третiми сторонами, вести переговори та укладати угоди, виконувати рiшення
загальних зборiв та Спостережної Ради, пiдписувати фiнансовi документи, вирiшувати всi питання
дiяльностi Товариства, окрiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв.
Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.
Загальний стаж роботи - 35 роки.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
Член Правлiння
1) посада
Михасенко Олексiй Вiкторович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1966
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
13
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "РКФ", Головний iнженер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
24.10.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваженя та обов'язки Члена Правління визначені Положенням про Правління.
Має право участi у визначеннi поточних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження планiв та звiтiв
про їх виконання, умов оплати працi посадових осiб.
Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.
Загальний стаж роботи - 22 роки.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який

Член Правління, Головний бухгалтер
Iсак Надiя Миколаївна
д/н д/н д/н

1956
Вища
26
"Харкiвський вагоноремонтний завод", Головний бухгалтер
24.10.2012 Обрано на термін згідно Статута

обрано
9) опис Здiйснює органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку, згiдно з дiючим законодавством
України. Повноваженя та обов'язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією.
Пiдзвiтний Головi Правлiння. Контролює повноту облiку господарських операцiй, своєчасне подання
регламентованої звiтностi.
Повноваженя та обов'язки Члена Правління визначені Положенням про Правління.
Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.
Загальний стаж роботи - 40 років.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.

Голова Наглядової Ради
1) посада
Чихладзе Давiд Едуардович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1960
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
22
6) стаж керівної роботи (років)**
АТ "Харкiвкомунпромсервiс", директор з комерцiйних питань
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначені положенням Про Наглядову раду.
Має право отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, звiти Правлiння, заслуховувати посадових
осiб, залучати експертiв до окремих питань дiяльностi Товариства. У разі рівномірного розподілу голосів,
при прийнятті рішень Наглядовою радою, голос Голови Ради є вирішальним.
Інформації щодо винагороди немає.
Загальний стаж роботи - 32 років.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.

Член Наглядової Ради
1) посада
Чихладзе Тетяна Валерiївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1967
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
7
6) стаж керівної роботи (років)**
АТ "Харкiвкомунпромсервiс", менеджер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені положенням про Наглядову раду.
Має право отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, звiти Правлiння, заслуховувати посадових
осiб, залучати експертiв до окремих питань дiяльностi Товариства, достроково припиняти повноваження
членiв Правлiння, яких затверджує Наглядова Рада.
Інформації щодо винагороди немає.
Загальний стаж роботи - 25 роки.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Член Наглядової Ради
Ковтун Катерина Iванiвна

юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1954
4) рік народження**
Середньо-спеціальна
5) освіта**
9
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "РКФ", машинiст картоноробної машини
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Положенням про Наглядову раду.
Має право отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, звiти Правлiння, заслуховувати посадових
осiб, залучати експертiв до окремих питань дiяльностi Товариства, достроково припиняти повноваження
членiв Правлiння, яких затверджує Наглядова Рада.
Інформації щодо винагороди немає.
Загальний стаж роботи - 42 рік.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
Член Наглядової Ради
1) посада
Терещенко Ганна Анатолiївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1969
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
7
6) стаж керівної роботи (років)**
ТОВ "Нiка", начальник вiддiлу постачання
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Положенням про Наглядову раду.
Має право отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, звiти Правлiння, заслуховувати посадових
осiб, залучати експертiв до окремих питань дiяльностi Товариства, достроково припиняти повноваження
членiв Правлiння, яких затверджує Наглядова Рада.
Інформації щодо винагороди немає.
Загальний стаж роботи - 19 років.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член Наглядової Ради
Сльота Євген Михайлович
д/н д/н д/н

1951
Середньо-спеціальна

33
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "Роганська картонна фабрика", головний енергетик
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Положенням про Наглядову раду.
Має право отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, звiти Правлiння, заслуховувати посадових
осiб, залучати експертiв до окремих питань дiяльностi Товариства, достроково припиняти повноваження
членiв Правлiння, яких затверджує Наглядова Рада.
Інформації щодо винагороди немає.
Загальний стаж роботи - 46 роки.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
Голова Ревiзiйної комiсiї
1) посада
Аргунова Олена Вiкторiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1962
4) рік народження**
Середньо-спеціальна
5) освіта**
25
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "РКФ", Зав. центральним складом
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2012 Обрано по посаду згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Здiйснює керiвництво Ревiзiйною комiсiєю.
Повноваженя та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначені Статутом.
Інформації щодо винагороди немає.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
Інформації щодо попередніх посад немає.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
Член Правління
1) посада
Арсеньєв Віктор Андрійович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1948
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
12
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "РКФ", начальник відділу постачання
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
24.10.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваженя та обов'язки Члена Правління визначені Положенням про Правління.
Має право участi у визначеннi поточних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження планiв та звiтiв
про їх виконання, умов оплати працi посадових осiб.
Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.
Загальний стаж роботи - 46 років.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
Член Наглядової ради
1) посада
Гандз Олена Іванівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1959
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
4
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "РКФ", менеджер відділу збуту
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Положенням про Наглядову раду.
Має право отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, звiти Правлiння, заслуховувати посадових
осiб, залучати експертiв до окремих питань дiяльностi Товариства, достроково припиняти повноваження
членiв Правлiння, яких затверджує Спостережна Рада.
Інформації щодо винагороди немає.
Загальний стаж роботи - 29 років.

Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
Член Наглядової Ради
1) посада
Корінько Василь Іванович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1970
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
3
6) стаж керівної роботи (років)**
Приватний підприємець
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Положенням про Наглядову раду.
Має право отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, звiти Правлiння, заслуховувати посадових
осiб, залучати експертiв до окремих питань дiяльностi Товариства, достроково припиняти повноваження
членiв Правлiння, яких затверджує Наглядова Рада.
Інформації щодо винагороди немає.
Загальний стаж роботи - 22 років.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
Член Ревізійної комісії
1) посада
Метко Ольга Володимирівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1959
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
12
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "Роганська картонна фабрика", менеджер відділу збуту
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження Члена Ревізійної комісії визначені положенням про Ревізійну комісію.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 31 років.
Інформації щодо винагороди немає.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
Член Правління
1) посада
Коршунова Світлана Олександрівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1965
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
2
6) стаж керівної роботи (років)**
ПАТ " Роганська картонна фабрика ", секретар керівника
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
24.10.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваженя та обов'язки Члена Правління визначені Положенням про Правління.
Має право участi у визначеннi поточних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження планiв та звiтiв
про їх виконання, умов оплати працi посадових осiб.
Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.

Загальний стаж роботи - 31 років.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.
Член Ревізійної комісії
1) посада
Коршунов Євген Валерійович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1987
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
4
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "Роганська картонна фабрика", економіст
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження Члена Ревізійної комісії визначені положенням про Ревізійну комісію.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 9 років.
Інформації щодо винагороди немає.
Інформації щодо посад на будь-яких інших підприємствах немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правління

Ладиженський Геннадiй
Володимирович

д/н д/н д/н

36000

0.16950110176

36000

0

0

0

Член Правлiння

Михасенко Олексiй
Вiкторович

д/н д/н д/н

5368

0.02527449762

5368

0

0

0

Член Правління,
Головний
бухгалтер

Iсак Надiя Миколаївна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Голова
Спостережної Ради

Чихладзе Давiд
Едуардович

д/н д/н д/н

10024

0.04719664011

10024

0

0

0

Член Спостережної
Ради

Чихладзе Тетяна
Валерiївна

д/н д/н д/н

8197646

38.59750080042

8197646

0

0

0

Член Спостережної
Ради

Ковтун Катерина
Iванiвна

д/н д/н д/н

2520

0.01186507712

2520

0

0

0

Член Спостережної
Ради

Терещенко Ганна
Анатолiївна

д/н д/н д/н

4533802

21.34678983747

4533802

0

0

0

Член Спостережної
Ради

Сльота Євген
Михайлович

д/н д/н д/н

2640

0.0124300808

2640

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Аргунова Олена
Вiкторiвна

д/н д/н д/н

3000

0.01412509181

3000

0

0

0

Член Правління

Арсеньєв Віктор
Андрійович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Спостережної
ради

Гандз Олена Іванівна

д/н д/н д/н

224

0.00105467352

224

0

0

0

Член Спостережної

Корінько Василь

д/н д/н д/н

335444

1.57939243272

335444

0

0

0

Ради

Іванович

Член Ревізійної
комісії

Метко Ольга
Володимирівна

д/н д/н д/н

2800

0.01318341903

2800

0

0

0

Член Правління

Коршунова Світлана
Олександрівна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Ревізійної
комісії

Коршунов Євген
Валерійович

д/н д/н д/н

672

0.00316402057

672

0

0

0

13130140

61.82147767294

13130140

0

0

0

Усього

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

Приватний пiдприємець Могiльова Iрина Анатолiївна

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

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних
паперів"

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"

Опис

Пiдприємець - фiзична особа
2643401000
61003 Харкiвська область , м. Харків пров. Короленка, б. 10, кв. 4
4324
Аудиторська Палата України

26.11.2009
(057) 731-18-90
д/н
Надання аудиторських послуг
Протягом звiтного перiода Товариство не змiнювало аудитора.

Пiдприємець - фiзична особа
35917889
04107 м. Київ , м. Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г
серія АВ № 498004
ДКЦПФР

19.11.2009
044-585-42-40
044-585-42-40
Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Протягом звiтного перiода було змінено депозитарій у зв'язку з передачею
ПАТ "Розрахунковий центр" глобального сертифікату випуску цінних
паперів ПАТ "Роганська картонна фабрика" на зберігання до ПАТ
"Національний депозитарій України"

Пiдприємець - фiзична особа
09804119
61002 Харкiвська область , м. Харків вул. Артема, буд. 30
АЕ № 263494
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01.10.2013
057-760-20-87
057-714-06-65
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність
(депозитарна діяльність депозитарної установи)
д/н

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Акцiонерне товариство
30370711
01001 м. Київ , м. Київ вул. Грінченка, буд. 3
АВ №581322
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

25.05.2011
(044) 279-65-40, 279-13-25
(044) 279-13-22
діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльность (депозитарна
діяльність депозитарію цінних паперів)
Протягом звiтного перiода було змінено депозитарій у зв'язку з передачею
ПАТ "Розрахунковий центр" глобального сертифікату випуску цінних
паперів ПАТ "Роганська картонна фабрика" на зберігання до ПАТ
"Національний депозитарій України".
Емiтент користується послугами депозiтарiю на договiрних вiдносинах
згiдно чинного законодавства України.
До 12 жовтня 2013 року Нацiональний депозитарiй України здiйснював
депозитарну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi виданої
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на
здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв.
12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України «Про депозитарну
систему України» (далi – Закон). Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону
Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi
публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим
Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального
депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального
депозитарiю.
1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством
«Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ)
"Роганська картонна фабрика" була заснована в 1858 роцi,
Розпорядженням №17 вiд 11.01.96. Харкiвської
Райдержадмiнiстрацiї Харкiвської областi зареєстровано як
Вiдкрите акцiонерне товариство "Роганська картонна фабрика"
(скорочено ВАТ "РКФ"), яке створено шляхом перетворення
Державного пiдприємства "Роганська картонна фабрика", а
згідно свідоцтву про державну реєстрацію юридичної особи
№ 416034 від 29.04.2011 року , виданому Харківською
районною державною адміністрацією Харківської області,
змінено назву на Публічне акціонерне товариство "Роганська
картонна фабрика" (скорочено ПАТ "Роганська картонна
фабрика") Площа, яку займає ПАТ "Роганська картонна
фабрика" становить 13,3 га.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії,
представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням
найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
На пiдприємствi безцехова структура управлiння. Правлiння
здiйснює всю поточну дiяльнiсть пiдприємства. Очолює
Правлiння, Голова правлiння, якiй обирається строком на 5
років та пiдзвiтний у своєї дiяльностi Вищому органу
(Загальнi збори акцiонерiв) та Спостережнiй Радi
Товариства. Структура ПАТ "Роганська картонна фабрика"
складається з таких структурних пiдроздiлiв: дiльниця по
виробництву картону; дiльниця по виробництву гнучкої
рулонної упаковки; дiльниця по виробництву теплоенергiї;
електромеханiчна дiльниця; ремонтно-будiвельна дiльниця;
транспортна дiльниця; очиснi споруди; адмiнiстративногосподарська дiльниця; вiддiл технiчного контролю та
лабораторiя; вiддiл головного механiка; вiддiл головного
енергетика; бухгалтерiя; планово-економiчний вiддiл;
виробничiй вiддiл; вiддiл постачання; служба збуту; охорона
навколишнього середовища; вiдомча охорона; пожежна охорона;
менеджер по роботi з персоналом; iнженер з охорони працi;
секретарiат. На пiдприємствi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв немає.
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)- 136; Середньооблiкова чисельнiсть
позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 2;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного
робочого дня - 2,
фонд оплати працi - всього - 3178,9 тис.грн.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента,
матерiальному заохоченню працiвникiв, тобто своєчаснiй
виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiї
працiвникам, а також покращенню умов працi.
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
Пiдприємство не належить до будь-яких об'єднань
пiдприємств.
Спільна 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
Пiдприємство не здійснює спільної діяльності з іншими
підприємствами, установами, організаціями.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце
протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного
перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод
оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових
інвестицій тощо)
Облiкова полiтика встановлена наказом №40 по пiдприємству
вiд 28.03.07 р. та протягом 2013 року не змiнювалась.
Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк була пiдготовлена
вiдповiдно Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку в
Українi. Визнання та амортизацiя основних засобiв i
нематерiальних активiв. - Основнi засоби оцiнюються по
iсторичнiй цiнi, зменшенiй на накопичену амортизацiю.
Амортизацiя основних засобiв нараховується по методу

податкового облiку; полiмерно-друкарськi форми та растровi
вали по виробничому методу; нематерiальних активiв
нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
(Згiдно ПС(Б)О№7 "Основнi засоби"). Запаси згiдно ПС(Б)О
№9. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi
частини, незавершене виробництво, готову продукцiю, товари
для продажу. Придбанi або виробленi запаси зараховуються на
баланс ва первиною вартiстю. При вiдпуску запасiв у
виробництво, продаж та iнше вибуттi їх оцiнка здiйснюється
за методом середньовзвiшаної собiвартостi, готової
продукцiї по цiнам продаж. Визначення грошових коштiв.
Грошовi кошти включають суму грошей в касi та депозитiв до
запитання. Застосовувати в друкарському виробництвi
позаказний метод облiку витрат на виробництво на iнших
дiльницях простий метод калькулювання. Дебiторська
заборгованiсть. Для облiку сум поточної заборгованостi за
продукцiю, товари, роботи та послуги приймається оцiнка за
чистою реалiзацiйною вартiстю. Врахування безнадiйних
боргiв. Керiвництво пiдприємства пере тим як визнати борги
безнадiйними, боржникам пред'являє претензiю. визнання
доходу. Доход вiд надання послуг в бухгалтерському облiку
вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати
надходження або сплати грошових коштiв i визначається
виходячи вiд ступеня завершеностi операцiй з надання послуг
на дату балансу. Доходи i витрати включаються до складу
звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв
нарахування та вiдповiдностi и вiдображаються в звiтному
перiодi до якого вони вiднесенi до дiючого податкового
законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових
рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному
перiодi.
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 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
Основними видами дiяльностi ПАТ "Роганська картонна
фабрика" є виробництво картону покрiвельного, що
використовується для виготовлення руберойду. Пiдприємство є
єдиним виробником картону покрiвельного на сходi України. У
зв'язку з гострою не хваткою целюлозно-паперової продукцiї
на ринку України у 2001 роцi почали виробництво картону основи для упаковки. Осiнню 1990 року було введено
обладнання по виробництву шпалер. На цих потужностях с 1998
року виробляється гнучка рулонна упаковка харчового
призначення, яка також є основним видом дiяльностi
пiдприємства. По пiдсумку роботи за 2013 рiк вироблено:
товарного картону покрiвельного -2539 тонн, що складає у
дiючих цiнах – 9771,2 тис. грн.; картону основи для
пакування - 177 тонн, що складає у дiючих цiнах – 721,7
тис. грн.;. Обсяг виробництва картону вiд загального обсягу
виробництва складає – 36,7%, а обсяг гнучкої рулонної
упаковки вiд загального виробництва складає – 58,3%. В
перспективi виробництва гнучкої рулонної упаковки, є
збiльшення обсягiв вже iснуючих видiв, а також виробництво
нових видiв в залежностi вiд попиту на ринку гнучкої
рулонної упаковки. Продукцiя пiдприємства - картон
покрiвельний (для виготовлення руберойду) залежить вiд
сезонних змiн, обсяги реалiзацiї зростають у лiтнi мiсяцi
та знiжуються взимку тому, що попит на руберойд, як на
будiвельний матерiал, а з ним i картон, змiнюється в
залежностi вiд сезону. Продукцiя - гнучка рулонна упаковка
також залежить вiд сезонних змiн. У лiтнi мiсяцi обсяги
виробництва зростають, а взимку знiжуються тому, що у
мiсяцi бiльш попит на упаковку для морозива. Основними
ринками збута картону є регiони України це пiдприємства:
виробники м'якої покрiвлi, будматерiалiв: картон для
упакування - пiдприємства виробники вогнеупорiв, меблевої
промисловостi та скломатерiалiв, а також дальнє зарубiжжя Польща. Основнi споживачi картону у 2013 року є:
ПАТ"Євроцемент Україна"", ФОП Кравченко, ТОВ "Промтех", ТОВ
«ЮС-ЛТД», ТОВ "Омега", ТОВ "Картекс Лтд", Volokno Sp. z
o.o. (Польща). Питома вага експорту в реалiзацiї продукцiї
склала - 23%. Основними ринками збута гнучкої рулонної
упаковки є регiони України це пiдприємства виробники
харчової продукцiї. Основнi споживачi гнучкої рулонної
упаковки 2013 року є: ТОВ "Ласунка", АТЗТ "Хладопром", ТОВ
"Гарант-Пак", ТОВ "Айс Запорiжжя", Чугуївський МЗ,
Харкiвська БФ, Херсонська КФ. Основнi ризики в дiяльностi
емiтента є: 1) нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї державi,
2)погiршення загальноекономiчної ситуацiї в державi, 3)
змiна кредитно-фiнансової полiтики в державi, 4) Iнфляцiйнi
процеси в економiки України, 5) збiльшення цiн на газ,

криза. Для полiпшення фiнансово-економiчного стану,
зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та ринкiв збуту
необхiдно: нарощувати обсяги виробництва: знижувати витрати
на виробництво продукцiї: економити енергоносiї:
розширювати рикни збуту продукцiї: розширювати асортимент з
виробництва гнучкої рулонної упаковки. Канали збуту методи
продажу, якi використовує емiтент. Пiдприємство споживач
вибирає собi постачальникiв, виходячи зi свого поняття наскiльки дане пiдприємство зможе задовольнити їх потреби:
по цiнi, якостi, стабiльностi постачання . Потому система
продаж побудована по принципу "прямих продаж". На основi
поняття месних умов, фiнансових можливостей пiдприємства ,
iнженер зi збуту вибудовуває та пiдтримує систему
взаємовiдношень зi споживачем. Одночасно iнженер зi збуту є
носiєм рекламної iнформацiї о пiдприємствi. Плюс к цьому
постiйне дослiдження ринку збута. Сировина для виробництва
картону є: вторинна сировин - макулатура, та ганчiр'я.
Макулатура надходить в основному вiд постачальникiв
Харкiвської обл. Сировина для виробництва гнучкої рулонної
упаковки одержується в основному iмпортнi це: полiетиленовi
плiвки (виробництва Росiї, Iзраїлю), фольга каширована
(виробництва Iталiї, Фiнляндiї), бумага (виробництва
Францiї, Фiнляндiї). Цiни на сировину постiйно зростають.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi
виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент. Целюлознопаперова промисловiсть, що використовує вiдновлювальну
сировину i створює носiї iнформацiї, є надзвичайно важливим
елементом продуктивних сил сучасного суспiльства. Основною
проблемою української целюлозно-паперової промисловостi є
слаба напiвфабрикат на база. В Українi зовсiм не
виробляється вибiлена хвойна целюлоза. Сьогоднiшнiй урiвень
виробництва паперу та картону в Українi становить 40-60%
вiд iснуючих потужностей. Iнформацiя про конкуренцiю в
галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента.
Основними конкурентами картону є Львiвкартонпласт м. Львiв,
Луцкий картоноруберойдний завод Волинська обл.. Основними
конкурентами гнучкої рулонної упаковки є "Укрпластiк" м.
Київ, ТОВ "Наргус" м. Харкiв, ЗАТ "Блiц-флекс" та iншi
виробники в Українi. Перспективнi плани розвитку емiтента.
У перспективi прогнозується збiльшити виробництво картону
покрiвельного, картону для упаковки та гнучкої рулонної
упаковки харчового призначення, а також продовжити
виконання своїх планiв, пов'язаних з розширенням ринку
збуту виробленої продукцiї, що значно покращить фiнансовоекономiчний стан пiдприємства Кiлькiсть постачальникiв за
основними видами сировинi та матерiалiв, що займають бiльше
10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання. Постачальники
макулатури - ТОВ "Екотек"м. Харкiв, ТОВ "Союз" м. Харкiв,
ТОВ "Фактор Друк", ТОВ "Кронекс-Україна", заготiвля самим
пiдприємством. Постачальники сировини для гнучкої рулонної

упаковки - ТОВ "Сервісопторг" (м. Днiпропетровськ), ТОВ
КМВ" (м. Київ), ТОВ "Асканiя пак" (м. Київ), ТОВ
"Космополiмер" (м. Київ)
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
Протягом останнiх 5 рокiв товариство придбало, датчик
наявності кромки полоси -1 од. (вартiстю 60 тис грн),
Пристрiй для монтажу клiше - 1 од.,(вартiстю 353,7 тис
грн), Фотополiмернi друкарськi форми (вартiстю 2014,7 тис
грн), Компьютери (вартiстю 78,166 тис грн), Запаснi
частини, пристосування (вартiстю 303,9 тис грн), Було
проведено капремонт котельної (вартістю 592,9 тис.грн),що
дало змогу отоплювати селище Рогань.Вiдчуження активiв не
було. Залучення iнших iнвесторiв не передбачалося.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі
правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його
дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами
виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються:
дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за
необхідності інша інформація
...................
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової
ради або
членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема
всі правочини,
укладені протягом звітного року між емітентом або його
дочірніми/залежними
підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку,
і власниками
істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, з
іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата,
сторони правочину, його
зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення,
застосована
емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація............

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будьякі 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, в тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її
завершення
Вартiсть основних засобiв на дату балансу (31.12.2013 р.)
складає: - первiсна вартiсть - 36694 тис.грн.; нарахованих знос - 25890 тис.грн.; - залишкова (балансова)
вартiсть - 10804 тис.грн. - ступiнь iзносу на початок року
- 0,67; - ступiнь iзносу на кiнець року - 0,71;
Пiдприємство використовує власнi основнi засоби. Обмежень
на використання майна не має. Протягом звiтного перiоду
емiтент не здiйснював нiяких правочинiв з основними
засобами. Мiсцезнаходження основних засобiв: 62481,
с.Рогань, вул. Ленiна, б. 57, Харкiвський р-н., Харкiвська
обл. Екологiя на використання активiв не впливає.
Капiтальне будiвництво не планувалось.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Основнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента:
полiтичнi фактори - нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї,
технологiчнi - необхiднiсть технiчного переоснащення
виробництва, модернiзацiя обладнання. На проблеми розвитку
пiдприємства фiнансово-економiчнi фактори впливають в
значнiй мiрi, а саме : бракує обiгових та грошових коштiв,
з чого i витiкають усi проблеми - немає можливостi придбати
сировину, матерiали, а також платити за енергоносiї,
особливо у зимовий перiод, коли немає реалiзацiї продукцiї.
Для полiпшення фiнансово-економiчного стану необхiдно: а)
нарощувати обсяг виробництва, б) знижувати витрати на
виробництво продукцiї, в) економити енергоносiї на
виробництво продукцiї. На проблеми розвитку пiдприємства
виробничо-технологiчнi фактори впливають також в значної
мiрi. Не використовується повнiстю виробничi потужностi для
виробництва картону та гнучкої рулонної упаковки для
харчових продуктiв. Для повного використання виробничих
потужностей необхiдно: провести модернiзацiю допомiжного
обладнання картоноробної машини, розширювати ринки збуту по
картону покрiвельному та гнучкої упаковки для харчових
продуктiв, а також необхiднi грошовi кошти для придбання
сировини, енергоносiїв, запасних частин та тощо для
виробництва картону та гнучкої упаковки. Соцiальнi умови на

пiдприємствi полiпшилися, вiдсутня заборгованiсть по
заробiтнiй платнi, збiльшилась середня заробiтна платня на
пiдприємствi, але є потреба у висококвалiфiкованих кадрах.
Ступiнь впливу на дiяльнiсть пiдприємства з екологiчних
факторiв незначна. Необхiднiсть контрою за забрудненням
навколишнього середовища. Всi проблеми полiтичнi,
фiнансово-економiчнi, виробничо-технологiчнi, соцiальнi,
екологiчнi взаємопов'язанi, тобто для рiшення проблем
необхiдно також щоб працювало виробництво на повну
потужнiсть.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
За звiтний перiод штрафнi санкцiї склали 150 тис. грн. штраф по розрахунках з постачальником ТОВ "ТД "Марафон"
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність
робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення
ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансово-господарча дiяльнiсть здiйснюється за рахунок,
отриманих коштiв, отриманих вiд реалiзацiї продукцiї
(робiт, послуг),банкiвських та товарних кредитiв. Структура
капiталу ПАТ "Роганська картонна фабрика" у 2013 роцi
становила 72,2% власний капiтал вiд загального пасиву
балансу, у тому числi забов'язань 31,0%. Власний капiтал
зменшився в порiвняннi з 2012 р. на 472 тис.грн у тому
числi: за рахунок збитків - 472 тис.грн. зазнаних у 2013 р.
Технiчного переозброєння у звiтному роцi не передбачалось.
Справжня оцiнка активiв та пасивiв необхiдна для
пiдтвердження кредитоспроможностi пiдприємства в роцi
надання йому кредиту, а також для пiдприємств, якi
вступають в економiчнi вiдносини з ним.
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi)
-Коефіцієнт
покриття
(загальної
ліквідності)
нормативне значення складає більше одиниці, фактичне
значення становить 1,6638. Значення даного коефіцієнту
свідчить про те, що підприємство має достатньо ресурсів,
які можуть бути використані для погашення його поточних
зобов`язань
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
нормативне
значення показника від
0,2 до 0,25. Фактичне значення
дорівнює
0,0103.
Це
свідчить
про
те,
що
у
разі
необхідності, підприємство не зможе ліквідувати всі свої
поточні зобов`язання.
- Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) нормативне значення складає більше 0,5. Фактичне значення
становить 0,7220, що свідчить про не високу залежність
підприємства від залучених коштів.

- Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом
показує співвідношення залучених та власних засобів,
нормативне значення - зменшення від одиниці,
фактичне
значення 0,3850, тобто у підприємства достатньо власного
капіталу для розрахунку за короткострокові зобов’язання.
-Коефіцієнт рентабельності активів відображає розмір
чистого прибутку (убутку) на кожну гривню середньрічної
вартості активів і характеризує ефективність використання
активів підприємства. Оптимальне значення повинно бути
більше 0.
Фактичне значення становить -0,0219, що свідчить про
те, що в 2013 р. використання активів товариства було не
рентабельним

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання
цих договорів
В звiтному перiодi пiдприємство працювало з клiєнтами по
договорах як на сировину та матерiали, так i на готову
продукцiю. Загальна сума договорiв на готову продукцiю в
2013 р. складає - 27 млн.грн., з них 2,4 млн.грн. iноземних
замовлень. Договори виконанi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо
розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану,
опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в
майбутньому)
У 2014 роцi ПАТ "Роганска картонна фабрика" планує виробить
5000 тонн картону, та 690 тонн гнучкої рулонної упаковки, а
також планує продовжити виконання своїх планiв, пов'язаних
з розширенням ринку збуту своєї продукцiї. Реконструкцiї та
розширення виробництва не передбачається, буде проведена
розробка нових видiв продукцiї, нових технологiй не буде,
буде проведена робота по удосконаленню iснуючої продукцiї
та технологiї, а також буде проведена робота по полiпшенню
якостi продукцiї, що значно покращить фiнансовий стан
пiдприємства. В майбутньому можуть вплинуть на дiяльнiсть
емiтента такi фактори, як зростання цiн на сировину,
матерiали, енергоносiї, нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї
державi, погiршення загальноекономiчної ситуацiї в державi,
змiна кредитно-фiнансової полiтики в державi, iнфляцiйнi
процеси в економiки України, криза.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат
на дослідження та розробку за звітний рік
Витрат на дослiдження та розробки за звiтний перiод не
було.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства
або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це
зазначається
Господарський суд Дніпропетровської обл., Справа
№36/5005/4773/2012. За позовом ТОВ "ТД "Марафон":
Відповідач 1: ТОВ "Рента", м.Дніпропетровськ
Відповідач 2: ПАТ "Роганська картонна фабрика"
Позовні вимоги: стягнути
з ТОВ "Рента" суму поруки у розмірі 1000грн
з ПАТ "Роганська картонна фабрика" суму заборгованості
в загальному розмірі 996265,47 грн
Поточний стан розгляду: 05.02.2013 підписано мирову угоду
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором
фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за
наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за
останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Чистий доход вiд реалiзацiї за 2013 рiк становить 28612
тис. грн., що на 19.6% менше показника 2012 року. Зменшення
розмiру доходу вiд реалiзацiї сталося в зв'язку з кризовим
становищем,що склалося в цілому на Україні.. Собiвартiсть
реалiзованої продукцiї за поточний рiк становила - 25244
тис. грн. За 2013 рiк у порiвняннi з минулим роком валовийй
збиток зріс і став 472 тис.грн. Сумарний балансовий
прибуток станом на 31.12.2013 року, який включає в себе
трансформованi збитки минулих рокiв складає 155 тис. грн.
Аналiз господарювання ПАТ "Роганська картонна фабрика" по
основним показникам за три останнi роки наводяться нижче.
Аналiз господарювання пiдприємства ПАТ "Роганська картонна
фабрика" 2011 - 2013 роки
Обсяг виробництва у дiючих цiнах, тис.грн.: 2011р35117,2012р-31305, %2012 до 2011 -89,1,2013—28596,%2013 до
2012-91,4
В т.ч. обсяг виробництва у дiючих цiнах - картон, тис.грн.:
2011р-14067, 2012р-12479, %2012 до 2011 - 88,7, 2013р10493, %2013 до 2012 – 84,1

В т.ч. обсяг виробництва у дiючих цiнах - упаковка,
тис.грн.: 2011р-20493, 2012р - 17280, %2012 до 2011 - 84,3,
2013р-16667,%2013 до 2012-96,5
В т.ч. теплоенергiя,послуги по переробці газу для теплових
сітей , тис.грн.: 2011р-557,2012р - 1546тис.грн.,2013р 1436
Обсяг реалiзованої продукцiї, тис.грн.: 2011р-36038, 2012р31809,7, %2012 до 2011 - 88,3,2013р-28090,5,%2013до 201288,3%
Питома вага реалiзацiї у виробленiй продукцiї, %: 2011р100,2,2012р-101,6, 2013р-98,2
Питома вага експорту в реалiзацiї продукцiї, %: 2011р-12,3,
2012р-15,2, 2013р-8,1
Затрати на 1 грн товарної продукцiї, грн.%: %2012р до
2011-98,1,%2013 до 2012-98,5
Продуктивнiсть працi, тис.грн.: 2011р-219,479, 2012р217,4, %2012 до 2011-99,1, 2013р-210,263, %2013 до 201296,7
Чисельнiсть працюючих - всього, чол.: 2011р-161, 2012р-144,
%2012 до 2011- 90, 2013р-136,%2013 до 2012-94,4
Середньомiс. зарплата одного працюючого - всього, грн.:
2011-1784,26, 2012р-2139,81, %2012 до 2011 -119,9, 2013р1947,86, %2013 до 2012-91,0
Прибуток, збиток (+,-), тис.грн.: 2011р-524 тис.грн
збитку, 2012р -244 тис.грн збитку,2013р-472,2 тис.грн
збитку
Дебiторська заборгованiсть, тис.грн.: 2011р-4039, 2012р4846, %2012 до 2011-120,2013р-4459,5, %2013 до 2012-92,0
Кредиторська заборгованiсть, тис.грн.: 2011р - 7379, 2012р6463,%2012 до 2011-87,6, 2013р – 4795,8 тис.грн,%2013 до
2012- 74,2
Собiвартiсть виробленої товарної продукцiї, тис.грн: 2011р.
- 30854,2; 2012-26096,8, %2012 до 2011-84,6, 2013р24129,8,%2013 до 2012-92,5
Рентабельнiсть, %: 2010 р. - 1,32,2011-1,52, 2012-0,79,
2013-0,84
Асортимент виробленої продукцiї:
Упаковка гнучка - всього, тонн: 2011р – 471,2012р-381,%2012
до 2011-80,9,2013 -353, %2013 до 2012-97,2
Картон - всього, тонн: 2011р.- 3592,2012р-3312,%2012 до
2011-92,2, 2013р-2727т,%2013 до 2012 -82,3
Картон - (товарний): 2011 - 3568, 2012-3290,%2012 до 201192,2, 2013р-2709, %2013 до 2012-82,3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2011
2012
2013

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
д/н

Ні
X

X
X

Які були 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
позачергові збори на скликались

Ні
X
X
X
X
X
X

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
7
4
0
2
5
0

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/н д/н

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином 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
д/н

Ні
X
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 (запишіть) д/н
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Усіх членів Наглядової ради було переобрано на повторний срок 27.04.2012р. на загальних
Інше (запишіть)
зборах акціонерів
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
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
Інше (запишіть)
д/н

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
Публікується у
Документи
Копії
Інформація
розповсюд
пресі,
надаються для документів розміщуєтьс
жується на
оприлюднюється в
ознайомлення
надаються
я на власній

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків 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

загальних
зборах

загальнодоступній
базі НКЦПФР про
ринок цінних
паперів

безпосередньо
в акціонерному
товаристві

на запит
акціонера

інтернет
торінці
акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
не змінювало

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів

Так
X

Ні
X

За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
д/н

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

Приватний пiдприємець Могiльова Iрина
Анатолiївна

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61003, м. Харкiв, пров. Короленка, б. 10, кв. 4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів
Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

2643401000

4324
26.11.2009

д/н

Фізична особа підприємець Могильова Ірина Анатоліївна
Свідоцтво про державну реєстрацію № 2480 000 0000 107097 від
05.02.2009г.
Україна, м. Харків, пров. Короленко 10 кв.4

Свідоцтво про внесення
до Реєстру суб`єктів аудиторської діяльності
№4324
видане Аудиторською Палатою України
26 листопада 2009 р. Протокол № 208/3

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
«Роганська картонна фабрика»
станом на 31 грудня 2013 р.

м. Харків

12 березня 2014 р.

Аудиторський висновок адресовано керівництву підприємства та
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
На підставі угоди щодо надання аудиторських послуг № 2402/2014 від
24.02.2014 р., здійснено аудиторську перевірку фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства “Роганська картонна фабрика ” за
період діяльності з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р.
Відомості про акціонерне товариство
Повна назва: Публічне акціонерне товариство “Роганська картонна
фабрика”. Код за ЄДРПОУ 00278830.
Місцезнаходження: 62481, Харківська область, Харківський р-н, смт. В.
Рогань, вул. Леніна 57
Свідоцтво про державну реєстрацію: № 1 471 120 0000 001245 від 13
листопада 1997р.
Орган влади, що видав свідоцтво: Харківська районна державна
адміністрація Харківської області.
Основні види діяльності:
Виробництво паперу та картону, друкування іншої продукції, постачання
пари, гарячої води та кондиційного повітря, відновлення відсортованих
відходів, оптова торгівля іншими проміжними продуктами.
Аудиторську перевірку розпочато 26 лютого 2014 року та закінчено
11 березня 2014 року.

Мною була здійснена
звітності :

перевірка наступних форм фінансової

Форма 1 “Баланс” станом на 31.12.2013 р.;
Форма 2 “Звіт про фінансові результати ” за 2013 р.;
Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів ” за 2013 р.;
Форма 4 “Звіт про власний капітал ” за 2013 р.;
Примітки до фінансової звітності за 2013 р.

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із
використанням концептуальної основи спеціального призначення, що
2

ґрунтується на застосуванні вимог міжнародних стандартів фінансової
звітності (надалі МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування
МСФЗ».

Ця фінансова звітність складена за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з
урахуванням коригувань, які були зроблені в звязку зі змінами вимог
стандартів та тлумачень, що використані при складанні першої фінансової
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року з урухуванням інформації, яка
була використана для підготовки порівняльної інформації.
Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та
представлення фінансової звітності. Управлінський персонал несе
відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової
звітності відповідно до Законодавства та за такий внутришний контроль,
який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб
забеспеченти складання фінансової звітності, що не містить сутевих
викривлень у наслідок шахрайства або помилок.
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність у періоді, що
перевірявся по дату складання аудиторського висновку були:
- Голова Правління – Ладиженський Геннадій Володимирович ;
- Головний бухгалтер – Ісак Надія Миколаївна
Я несу відповідальність за висловлення думки щодо окремих
компонентів фінансової звітності, та фінансової звітності товариства на
підставі проведеної аудиторської перевірки.
Аудиторська перевірка здійснена відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці Стандарти зобов’язують нас планувати та здійснювати
аудиторську перевірку таким чином, щоб одержати обґрунтовану
впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих перекручень.

Аудиторський висновок складено відповідно до вимог Міжнародних
стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних
стандартів аудиту 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність»,
701 «Модифікація висновку незалежного аудитора» та 720 «Інша
інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти», 705
"Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".,
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011
N 1360, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 за N
1358/20096 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при
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розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики)».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит
передбачає
виконання
аудиторських
процедур
для
отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризику
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкту
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних
облiкових
полiтик,
прийнятнiсть
облiкових
оцiнок,
виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової
звiтностi.
Облікова політика товариства здійснюється на підставі наказу про
облікову політику № 78 від 17.12.2012 року. Наказ про облікову політику
прийнятий на виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність» від 16.07.1999 р.№ 996-XIV, згідно з Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами
фінансової звітності.

Аудиторська перевірка передбачає наступне:
- здійснену шляхом тестування перевірку доказів, які підтверджують
суми та розкриття інформації у фінансових звітах;
- оцінку принципів бухгалтерського обліку, що застосовуються під час
підготовки фінансової звітності;
- аналіз суттєвих облікових оцінок, здійснених керівництвом під час
підготовки звітності;
- оцінку загального подання фінансової звітності.
Я вважаю, що проведена аудиторська перевірка дає обґрунтовану
підставу для висловлення думки.
ВИСНОВОК
Я не спостерігала за інвентаризацією основних засобів та наявних
запасів станом на 31.12.2013 р., оскільки ця дата передувала призначенню
мене аудитором товариства. Інвентаризація заборгованостей та зобов’язань
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проведена товариством не по усім дебіторам та кредиторам. Через
обмежений обсяг робіт не мала змоги підтвердити кількість основних
засобів та товарно-матеріальних цінностей шляхом проведення інших
аудиторських процедур, також
я не мала змоги підтвердити суми
заборгованостей та
зобов’язань по деяким контрагентам
шляхом
отримання аудиторських доказів з зовнішніх джерел.
Концептуальною основою першого повного пакету фінансової
звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., з урахуванням попередньої
фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., є бухгалтерські
політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу
переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським
персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які набрали чинності, і
політик, які, були прийняті на дату підготовки управлінським персоналом
першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на
31.12.2013 р.

Мною отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для
висловлення думки.
На мою думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2013
року, її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Я звертаю увагу на внесення коригувань у вхідні залишки балансу на
01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання
балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на
31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що повний пакет фінансової
звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий
результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний
дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і
відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх
приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне
відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства
“Роганська картонна фабрика” , результатів його операційної діяльності та
руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Моя думка не модифікована щодо
цього питання.
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Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути
представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Відповідно до вимог законодавства України на мою думку щодо:
а) розкриття інформації стосовно активів товариства у фінансовій
звітності представлено в усіх суттєвих аспектах достовірно, у повному обсязі
до МСФЗ;
б) розкриття інформації стосовно зобов`язань товариства у фінансовій
звітності представлено в усіх суттєвих аспектах достовірно, у повному обсязі
до МСФЗ;
в) розкриття інформації стосовно власного капіталу товариства у
фінансовій звітності представлено в усіх суттєвих аспектах достовірно, у
повному обсязі до МСФЗ;
г) вартість чистих активів ПАТ «Роганська картонна фабрика» станом
на 31.12.2013 р. відповідає вимогам законодавства, визначених у статті 155
Цивільного кодексу України;
д) Статутний капітал товариства складає 5309700,00 грн., який поділено
на 21 238 800(двадцять один мільйон двісті тридцять вісім тисяч вісімсот)
простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Станом на 31.12.2013 р. статутний капітал товариства сплачено повністю.
е) розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку у фінансовій
звітності представлено в усіх суттєвих аспектах достовірно, у повному обсязі
до МСФЗ. Розмір чистого прибутку станом на 31.12.2013 р. складає 155,0 тис.
грн.;
є) емітентом була розкрита інформація про дії, які відбулися протягом
звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан
емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів,
визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери
та фондовий ринок".
ж) товариством у 2013 року не було укладено значних правочинів (10 і
більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної
фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні
товариства";
з) аудитом не виявлено наявності суттєвих невідповідностей між
фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з
фінансовою звітністю;
и) товариством не прийнято принципів (кодексу) корпоративного
управління, а також у товариства немає підрозділу внутрішнього аудиту.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
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Повне найменування аудитора Фізична особа підприємець
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Примітки до фінансової звітності
1. Інформація про ПІДПРИЄСТВО.
ПУБЛІЧНЄ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА» (надалі – ПАТ «РКФ») є публічним
акціонерним товариством, яке зареєстроване і діє в Україні, згідно із законодавством України.
Публічне акціонерне товариство «Роганська картонна фабрика» було створено як Відкрите акціонерне товариство
«Роганська картонна фабрика», яке було засноване шляхом перетворення Державного підприємства «Роганська картонна
фабрика» за юридичною адресою : Харківська обл.., Харківський район,смт Рогань, вул..Леніна, 57, згідно законів України
«Про господарські товариства», «Про властність», «Про підприємництво», «Про приватизацію майна державних підприємств»
та зареєстроване Харківської районної державної адміністрації 13.11.1997 року.
Публічне акціонерне товариство «Роганська картонна фабрика» (код ЄДРПУ 00278830) веде такі основні види
діяльності згідно КВЕД :
17.12 Виробництво паперу та картону
18.12 Друкування іншої продукції
35.30 Постачання пара, гарячої води та кондиційованого повітря
38.32 Відновлення відсортованих відходів
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
Чисельність персоналу ПАТ «РКФ» станом на 31 грудня 2012 р. склала 145 осіб .
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2. Основа складанні фінансової звітності
2.1.Фінансова звітність ПАТ «РКФ» за рік, який закінчився 31.12.2012 р., складена згідно Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року № 996-ХIY з урахуванням роз’яснень, викладених у
листі Міністерства фінансів України від 07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523 «Про застосування міжнародних стандартів
фінансової звітності».
Підприємство обрано дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р., у зв’язку з чим були прийняті зміни в обліковій політиці.
Облікова політика за МСФЗ затверджена Наказом голови ПАТ "РКФ" № 178 від 29.12.2011 р.
Ця фінансова звітність, згідно спільного листа НБУ, Міністерства фінансів та Держкомстату України від 07.12.2011 №
12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702), наводиться без порівняльної інформації за 2011 рік та звіту про
фінансовий стан на 01.01.2011 р., тобто ця фінансова звітність не є повним пакетом фінансової звітності, а є попередньою
фінансовою звітністю для повного пакету за 2013 рік. Вказівка щодо керівництва під час складання звітності наведеним вище
листом надана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг листом від
03.01.2013 р. До того ж, датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 р., тому наведення порівняльної інформації за національними
П(с)БО не є доцільним, так як може ввести користувачів в оману.
Фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості з урахуванням положень МСФЗ №1 «Перше застосування
Міжнародних стандартів фінансової звітності», однак без дотримання вимог цього стандарту щодо наявності порівняльних
даних за попередні звітні періоди.
Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми
фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів,
затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки не містять посилань на
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відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуризована для полегшення користування,
додано Зміст із указаними сторінок.
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням вимог
МСФЗ), за винятком деяких фінансових інструментів (фінансових активів), які оцінювалися за справедливою вартістю.
Ця фінансова звітність складена в тисячах гривень, всі суми округлені до тис. грн., крім випадків, де вказано інше.
2.2. Суттєві судження, оцінки та припущення
Керівництво використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому досвіді керівництва та інших
факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, стосовно
представлення активів і зобов’язань, розкриття умовних активів і зобов’язань тощо при підготовці фінансової звітності у
відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від вказаних оцінок.
Припущення та зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни.
Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах перспективно.
Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:
1) Компанія продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані
як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не
наводиться.
3) Ознаки знецінення не фінансованих активів відсутні.
4) Строки корисного використання основних засобів обґрунтовані; Компанією оцінено, що цілком зношені активи
продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, т. я. Компанія їх фактично використовує, підтримує
робочий стан.
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5) Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю без даних біржових курсів на останній день звітного
періоду містить припущення щодо незмінності економічних умов, або навпаки, припущення щодо змінності умов, що
позначається на справедливій вартості. Внаслідок цього, по тих акціях та інструментах власного капіталу, для яких відсутній
активний ринок та справедливу вартість яких достовірно визначити не можливо, Компанією застосовується метод обліку за
собівартістю із перевіркою на знецінення, без реверсування збитків від знецінення.
6) Зменшення корисності фінансових інструментів містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак
знецінення, майбутні грошові потоки тощо). Ще одним важливим припущенням є те припущення, що фінансові інвестиції в
цінні папери, в основному, можуть створити майбутні грошові потоки тільки внаслідок їхнього продажу або ліквідації
емітента, а не внаслідок отримання процентів, дивідендів тощо.
7) Підприємство оцінено, що для тих активів та зобов’язань, що відображені в балансі як довгострокові (крім
відстрочених податків), відшкодування активів або погашення зобов’язань, відповідно, відбудеться більш ніж через
дванадцять місяців з дати балансу для кожного рядка активів та зобов'язань, а по поточним – не більш ніж протягом
календарного року; додаткові розшифрування не надаються, окрім опису, що наведений у контексті ризиків ліквідності. .
8) Підприємство оцінено, що договори, за якими вона виступала орендодавцем та орендарем, не містять ознак
фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.
2.3. Суттєві положення облікової політики
Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про
облікову політику з метою складання фінансової звітності. Основні положення Облікової політики Товариство застосовувала
прямолінійний спосіб нарахування амортизації по всіх об'єктах основних засобів , крім полімерно-печатних форм , які
амортизуються по виробничному методу, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного
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обсягу продукції зокрема від відпрацьованих друкованих відбитків.
Організація застосовувала нарахування амортизації по всіх об'єктах малоцінних необоротних матеріальних активів і
бібліотечних фондів с нарахуванням 100 відсотків його вартості при поступленні в експлуатацію.
Амортизація нараховувалася з використанням рахунку 13.
Сировина та товари оцінювалися в сумі фактичних витрат на придбання.
Спосіб оцінки сировини і товарів при вибутті - за фактичною собівартістю одиниці.
Калькуляція собівартості здійснювалась по позамовному методу ( для кода діяльності 18.12) и котловий метод калькування
собівартості ( для кода 17.12)
Готова продукція оцінювалася за фактичною виробничою собівартістю.
Незавершене виробництво оцінювалося за фактичною виробничою собівартістю.
Загальногосподарські витрати списувалися в кінці звітного періоду на рахунки собівартості.
Фінансові вкладення оцінювалися в сумі фактичних витрат на придбання. Спосіб оцінки при вибутті фінансових вкладень по середній собівартості.
Списання витрат майбутніх періодів вироблялося рівномірно у відповідності з умовами договорів , встановлених термінів
дії ліцензій і т.п.
Для визначення доходів і витрат застосовувався метод нарахування.
Організація ні створює резерв по сумнівних боргах.
Доходи і витрати при обчисленні податку на прибуток у 2012 році визначалися за методом нарахувань
Змін в обліковій політиці ПАТ «РКФ» в 2012 р., що призвели до зміни показників балансу на 01.01.2011 р. не було.
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3.Нематеріальні активи
Нематеріальними активами визнаються (згідно МСБО 38) ідентифіковані не грошові активи, які не мають фізичної
форми, використовуються в виробництві чи в наданні товарів та послуг, для передачі в оренду чи для адміністративних цілей
та від використання яких підприємство має економічні вигоди.
Первісно нематеріальні активи оцінюється по собівартості, яка включає покупну ціну, імпортні мита, невідшкодовані
податки та будь-які прямі витрати на підготовку активів до експлуатації. Після первісного признання, в подальшому
нематеріальні активи обліковуються по первісній вартості за вирахуванням накопиченої амортизації. Нематеріальні активи
амортизуються за прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання. Амортизація нематеріальних активів
нараховується кожного місця протягом всього строку їх корисного використання.
Строк корисного використання нематеріальних активів визначається по кожному об’єкту окремо в момент
зарахування іх на баланс, виходячи з :
- строку корисного використання ;
- передбаченого технологічного старіння ;
- правових чи інших подібних обмежень по строкам його використання та інших факторів.
Період, строк та метод амортизації переглядається на кінець кожного фінансового року.
Амортизація нараховується на амортизовану вартість нематеріальних активів, яка є різницю між первісною вартістю та
ліквідаційною вартістю.
Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прийнята рівною нулю.
Для нарахування амортизації застосовуються наступні строки корисного використання нематеріальних активів для
основних груп :
- Інші нематеріальні активи – 12 міс. – 1 рік .
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В составе нематериальных активов на конец года отражены програмне забезпечення.
В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной
за все время использования :

Первісна вартість чи оцінка
на 01.01.2012, тис. грн.
Придбано, тис. грн.

Класи нематеріальних активів, що обліковуються
Компанією
Ліцензія
інші
46

Всього

46

-

3

3

Створено, тис. грн.

-

-

-

Вибуло, тис. грн.

-

Переоцінка, тис. грн.

-

-

-

Інші зміни (розкрити
письмово), тис. грн.
Первісна вартість чи оцінка
на 31.12.2012,
тис. грн.
Знос та зменшення
корисності на 01.01.2012,
тис. грн.
Амортизаційні відрахування,
тис. грн.
Знецінення (зменшення
корисності),
тис. грн.
Вибуло, тис. грн.

-

-

-

49

49

43

43

4

4

-

-

-

-

-
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Інші зміни (розкрити
письмово), тис. грн.
Знос та зменшення
корисності на 31.12.2012,
тис. грн.
Чиста балансова вартість на
01.01.2012,
тис. грн.
Чиста балансова вартість на
31.12.2012,
тис. грн.

-

-

-

47

47

3

3

2

2

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи», Товариство розкриває також наступну інформацію.
Товариство не має нематеріальних активів з невизначеним терміном корисного використання. Всі класи нематеріальних активів
обліковуються за моделлю історичної собівартості за вирахуваннями накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності (знецінення).
Відповідно, переоцінка нематеріальних активів у 2012 році не проводилася, податкових ефектів у зв’язку з переоцінкою немає. Інших змін вартості,
крім розкритих у таблиці, не було.
Використовувані методи амортизації та терміни корисного використання нематеріальних активів розкриті під час опису положень
Облікової політики.
Амортизація основних нематеріальних активів визнавалася як витрати, не капіталізувалася у балансову вартість інших активів.
Амортизація нематеріальних активів включається в статтю «Собівартість реалізованих послуг» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід).
Курсових різниць та їхнього впливу на балансову вартість нематеріальних активів немає.
Нематеріальних активів, придбаних у зв’язку з придбанням бізнесу, а також нематеріальних активів, класифікованих як утримуваних для
продажу - протягом 2012 року не було та немає, тому такі рядки не включено до наведеної вище таблиці, в якій розшифровано зміни чистої
балансової вартості.
Для фінансової звітності є суттєвими наступні нематеріальні активи, по яких розкривається така інформація:
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Назва НМА (та стислий опис, якщо призначення
використання активу не є очевидним)

Програмне забезпечення
Всього

Чиста балансова
вартість на
31.12.2012,
тис. грн.
2

Термін корисного
використання, що
залишився, міс.

2

Х

12

Придбавання нематеріальних активів за рахунок державних субсидій (грантів тощо) не було. Досліджень та розробок у розумінні МСФЗ
(IAS) 38 «Нематеріальні активи» не було.
Всі нематеріальні активи, що розкриті у цій фінансовій звітності, належать Компанії без будь-яких обмежень права власності.
Нематеріальних активів, переданих у заставу, або у забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає. Невизнаних у фінансовій звітності, але
контрольованих Компанією нематеріальних активів, немає.
Договірних зобов’язань щодо придбання нематеріальних активів у майбутньому немає. Попередніх оплат у зв’язку з придбанням чи
продажем нематеріальних активів у майбутньому немає.
Ознак знецінення функціонуючих нематеріальних активів виявлено не було, збитки від зменшення корисності не визнавалися.
Відновлення збитків від зменшення корисності не проводилося. Нематеріальних активів, що тимчасово не використовуються або вибули з
експлуатації, немає.

4. Основні засоби
Основними засобами (згідно МСБО 16) визнаються матеріальні активи, які обліковуються підприємством в цілях
використання в наданні послуг чи для адміністративних цілей , а також будь використовуватися протягом більше одного року.
Основні засоби відображаються за первісною вартістю (первісна оцінка), за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених збитків від знецінення. Первісна вартість активу яка включає покупну ціну, імпортні мита, невідшкодовані
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податки та будь-які прямі витрати з ціни придбання, затрат, безпосередньо зв’язаних з введенням в експлуатацію, первісної
оцінки зобов’язання по виводу з експлуатації та витрат по позиках для активів, що відповідають критеріям капіталізації.
Після первісного визнання, в подальшому основні засоби обліковуються по собівартості за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності.
Строк корисного використання основних засобів визначається, виходячи з :
- очікуваного використання активу ;
- очікуваного фізичного зносу, який залежить від експлуатаційних факторів, ремонту та технічного обслуговування активу;
- технічного та морального зносу, виникаючих в результаті змін чи обмежень, вдосконалень виробництва, а також у
зв’язку із змінами попиту на ринку продукції чи об’ему наданих послуг по активу ;
- юридичних та тому подібних обмежень з використання активів.
Строк корисного використання основних засобів визначається на основі об’єктивного рішення, що грунтується на досвіді
єксплуатації подібних активів.
Амортизації підлягає вартість основних засобів, що амортизуються, яка є різницю між первісною вартістю та ліквідаційною
вартістю.
Ліквідаційна вартість основних засобів прийнята рівною нулю.
Основні засоби для обліку розділені на основні групи :
- Будівлі та споруди
- Машини та обладнання
- Транспортні засоби
- Інструменти, прилади, інвентар
- Інші основні засоби.
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До складу групи «Будівлі та споруди» включається вартість нежитлових приміщень, майданчиків, які мають характер
нерухомості та є власністю підприємства.
До складу групи «Машини та обладнання» включаються вартість котлів, верстатів, кран-балок, технічного обладнання та
апаратів енергетичного характеру, загального призначення, а також спеціалізованого використання.
До складу групи «Транспортні засоби» включається вартість механічних транспортних засобів та інших транспортних
засобів.
До складу групи «Інструменті, прилади, інвентар» включається вартість об’єктів, які відносяться до приладів, інструментів,
оснащення та рухомого майна. До указаного складу відносяться фотополімерно-печатни форми.
До складу групи «Інші основні засоби» включаються інші основні засоби, які не увійшли до вище перелічених груп.
На підприємстві визначати мінімально допустимі строки їх амортизації , які вказані в наступній таблиці :
наименование
Будівлі та споруди
Машини та
обладнання
Транспортні засоби
Інструмент, меблі та
приладдя
прочие

Срок полезного
использования
Свыше 20років
От 5 до 10 років
От 7 до 10 лет
4 років
5 років

Для розрахунку амортизації використовується прямолінійний метод з урахуванням класифікації основних засобів .
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Фотополимерно-печатні форми амортизуються по виробничному методу в залежності від кількості віддрукованих
відбитків.
Вартість капітального ремонту капіталізується, якщо передбачається, що він подовжить строк використання
відповідного активу або значно підвищить його спроможність приносити економічні вигоди. Витрати на роботи по технічному
обслуговуванню відносяться на витрати у момент понесення відповідних витрат. Сума витрат, що пов’ язана з ремонтом та
поліпшенням об’ єктів основних засобів, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів
на початок звітного року, відносіться до складу витрат. Сума ліміту витрати на ремонт та поліпшення основних засобів
відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу Ш Податкового кодексу України для ПАТ «РКФ» склала на 2012 рік 1214177 грн.
Загальні дані про основні засобі надані у таблиці нижче даної табліці :
Класи основних засобів, що обліковуються Товариством
Будівлі та
Машини та
Транспортні
Інструмент
споруди
обладнання
засоби
та приладдя
Первісна вартість
чи оцінка на
01.01.2012, тис.
грн.
Придбано тис. грн.
Вибуло, тис. грн.

11204

20159

1222

1299

1920

Бібліотечний
фонд и
МНМА
121

34626

277

7

1583

Переоцінка, тис.
грн.
Інші зміни
(розкрити
письмово), тис. грн.
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Первісна вартість
чи оцінка на
31.12.2012, тис.
грн.
Знос та зменшення
корисності на
01.01.2012,
тис. грн.
Амортизаційні
відрахування, тис.
грн.
Знецінення
(зменшення
корисності),
тис. грн.
Вибуло, тис. грн.
Інші зміни
(розкрити
письмово), тис. грн.
Знос та зменшення
корисності на
31.12.2012,
тис. грн.
Чиста балансова
вартість на
01.01.2012,
тис. грн.
Чиста балансова
вартість на
31.12.2012,
тис. грн.

11204

21455

1222

2195

127

36203

5911

14429

1036

970

121

22467

274

1241

44

196

7

1762

2

1

6

127

24223

3

6185

15667

1080

1164

5293

5740

186

950

5019

5788

142

1031
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Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», Товариство розкриває також наступну інформацію.
Переоцінка основних засобів у 2012 році не проводилася, податкових ефектів у зв’язку з переоцінкою немає. Інших змін вартості, крім
розкритих у таблиці, не було.
Всі класи основних засобів обліковуються за моделлю історичної собівартості за вирахуваннями накопиченої амортизації та збитків від
зменшення корисності (знецінення), використовувані методи амортизації та терміни корисного використання розкриті під час опису положень
Облікової політики.
Активів, класифікованих як утримуваних для продажу або груп вибуття не має. Припиненої діяльності протягом 2012 року не було. Ознак
знецінення основних засобів виявлено не було, збитки від зменшення корисності не визнавалися. Відновлення збитків від зменшення корисності
не проводилося.
Амортизація основних засобів визнавалася як витрати, не капіталізувалася у балансову вартість інших активів. Компанія не веде
будівництва або ремонтних робіт власними силами.
Курсових різниць та їхнього впливу на балансову вартість основних засобів немає.
Всі основні засоби, що розкриті у цій фінансовій звітності, належать Компанії без будь-яких обмежень права власності. Основних засобів,
переданих у заставу, або у забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає.
Договірних зобов’язань щодо придбання основних засобів у майбутньому немає. Попередніх оплат у зв’язку з придбанням чи продажем
основних засобів у майбутньому немає.
Відшкодування вартості раніше пошкоджених (втрачених) основних засобів не проводилося (таких випадків не було).
Основних засобів, що тимчасово не використовуються або вибули з експлуатації, немає.
Загальна первісна вартість повністю самортізованих основних засобів, що знаходяться у використанні становить:

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів – 867 тис.грн.
Вартість основних засобів, що взяті в заставу – 14252 т.грн.
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5. Незавершене будівництво.
До статі «. Незавершене будівництво» включається вартість придбання чи вартість виробництва ще незавершених об’єктів,
які після укомплектування та прийняття їх у користування будуть визнані у складі основних засобів чи інвестиційної
нерухомості, які відносяться до інвестицій.
Найменування показника
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення)
основних засобів
Придбання (виготовлення)
інших
необоротних
матеріальних актівів
Разом

За 2012 рік

На 31.12.2012
472

1007

На 01.01.2012

151

54

623

54

7
1014

6. Інвестіціі
Фінансові вкладення, як довгострокові, так і короткострокові, наведені за фактичними витратами на придбання. При вибутті
фінансових вкладень, вони оцінюються за середньою вартості. Резерви під знецінення вкладень у цінні папери не
створювались.
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Код ЕДРПУ

Адреса

31439847

м.Харків,
пр.Гагаріна,буд.98

31126654

Харківська
обл.,Харківський
р-н смт
Рогань,вул..Леніна,
57
62300,Харківська
обл..Дергачівський
рн,Дергачі,вул..Сад
олва,буд.16

Виды инвестиций
ТОВ «Корпорація
«АПК»

ТОВ «Ніка»

24142526
ПрАТ «ХІС»

Данные на
01.01.2012.,
тыс. грн
300,0

Прибыло,
т.грн.

Выбыло, тыс.
грн..

-

-

Данные на
31.12.2012.,
тыс. грн..
300,0

8,3

-

-

8,3

186,0

-

-

186,0

7. З А П А С І
Матеріально-виробничі запаси оцінені в сумі фактичних витрат на придбання. Вартість сировини та основних матеріалів
утворюють основу виготовлення продукції. Матеріально-виробничі запаси відносяться до складу прямих матеріальних витрат.
Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва. Списання
матеріально-виробничих запасів на виробництво відбувається по середньозваженої собівартості згідно наказу про облікову
політику .
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До складу запасів входять матеріальні цінності, призначені для споживання при здійснення робіт або послуг на всіх
стадіях ; у вигляді безпосередньо запасів на складах, у вигляді товарів, які закуплені і зберегаються для перепродажу. Запаси
оцінюються по середньозваженої собівартості

Найменування показника

Балансова вартість на 01.12.2012

Балансова вартість на 31.12.2012

Сировина і матеріалі

3488

1423

Паливо
Тара і тарні матеріали

24
4

34
4

Будівельні матеріали

12

14

Запасні частини
Малоцінні та швидкозношувані предмети

285
44

305
178

Товари

2016

2016

Незавершене виробництво
Готова продукція

110
1067

170
589

Разом

7050

4733

На початок року значилося матеріально-технічних запасів на загальну суму 7050 тис.грн. на кінець року – 4733 т.грн.
Змінилася кількість товарно-матеріальних цінностей на центральних складах. При аналізі складу товарно-матеріальних
цінностей видно, що принципових змін за структурою товарно-матеріальних запасів не відбулося. В основному на зміну цього
показника вплинуло збільшення вартості імпортної сировини та його кількості, замовлене під виробничі плани. Виросли
залишки товарно-матеріальних запасів у виробничих цехах. Оборотність матеріалів у 2012році склала 20 днів (2012р. 25дні).
Списання матеріалів в виробництво (код 18.12) виробляється згідно по Технічного Завдання, форма його затверджено
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наказом по підприємству. Затверджені норми списання матеріалів, які проставляються в технічному завданні. Списання
проводиться за фактичними нормам, але не вище встановлених норм.
У складі готової продукції відображені закінчені виробництвом вироби, які пройшли технічний контроль згідно з
вимогами відповідних стандартів. Готова продукція оцінена за фактичною виробничою собівартістю. Залишки готової
продукції і товарів для перепродажу зменшилися за рік на 478 тис.грн.
Товари відображені за вартістю їх придбання з урахуванням митних і транспортних витрат.
Активи (товари), що знаходяться на відповідальному зберіганні у підприємства на суму 2007 т.грн.
Оформлені в заставу 1068 т.грн.
8.Фінансові інструменти (фінансові активи та фінансові зобов’язання)
Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Початок та
припинення визнання фінансових інструментів чітко регламентуються МСФЗ.
Фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю, при цьому, фінансові інструменти, крім таких що оцінюються за
справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи збитку, визнаються за справедливою вартістю плюс/мінус витрати, понесені на
здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди.
8.1.Фінансові активи
Товариство подає інформацію про свої інші фінансові активи з такою деталізацією:
а) фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи збитку (обліковуються за
справедливою вартістю, без перевірки на зменшення корисності, зміна справедливої вартості відображається у фінансовому результаті);
б) фінансові активи утримувані до погашення (обліковуються за амортизованою вартістю із застосуванням ефективної відсоткової ставки,
перевіряються на зменшення корисності);
в) дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги та інша монетарна ДЗ (обліковується за амортизованою вартістю,
перевіряється на зменшення корисності);
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г) фінансові активи доступні для продажу (обліковуються за справедливою вартістю, перевіряються на зменшення корисності, зміна
справедливої вартості відображається у капіталі (через інший сукупний дохід); якщо неможливо достовірно визначити справедливу вартість акцій
та інших інструментів власного капіталу – обліковуються за собівартістю);
д) депозити;
є) грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів в банках і в касі.
Товариство проводить оцінку існування об’єктивних рис знецінення фінансових активів, крім тих, що оцінюються за справедливою
вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи збитку. Сума збитку від знецінення оцінюється як різниця між балансовою вартістю активу та
приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Приведена вартість майбутніх грошових потоків дисконтується за ефективною
відсотковою ставкою по фінансовому активу.

Актіви та зобов'язання в іноземних валютах
При обліку господарських операцій, здійснених в іноземних валютах, застосовувався офіційний курс гривни, що діяв на день
здійснення операції. Грошові активи та зобов'язання, вартість яких виражена в іноземній валюті, відображені в бухгалтерській
звітності у сумах, обчислених на основі офіційного курсу гривни, діяли до 31 грудня 2012 р. і склав:

Вид валюты

Доллар США
Евро
Російокий рубль

Курс к гривни на 31.12.2012
г.

7,993
10,537172
2,6316

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по
состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков.
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8. 1.Дебіторська заборгованість за товари, роботи,послуги
Ніякої дебіторської заборгованості, що інакше обліковувалася б за амортизованою вартістю, не було визнано у складі фінансових активів,
що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи збитку.
Дебіторська заборгованість (монетарна)
Монетарна дебіторська заборгованість представлена довгостроковою та поточною. Довгострокова монетарна дебіторська
заборгованість обліковується за амортизованою вартістю з використанням ставки рефінансування НБУ 7,75%. Ознак знецінення довгострокової
дебіторської заборгованості немає. Реверсування збитків від знецінення не було.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає заборгованість за відвантажену продукцію ,надані послуги оренди
приміщень, відвантажені оборотні активи.
Дебіторська
заборгованість
товари,роботи,послуги

за

На 01.01.2012

На 31.12.2012

За відвантажену продукцію

3286

4104

За оренду приміщень

100

108

За відвантажені оборотні активи
Итого :

56
3442

197
4409
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Перелік організацій-покупців –
найбільших дебіторів на 31.12.12
1
2
3
4
5
6
7

ТОВ «Ренесанс Капітал»
ТОВ «Компанія «Гарант Пак»
ХЗ «Продтоварі»
ТОВ «Снаб Инвест»
ТОВ «Херсонська кондитерська фабрика»
КП «Теплові сеті»
Фірма «VOLOKNO”, Польша
ИТОГО :
Інші покупці
Всього строка баланса 160

Дебіторська
заборгованість
тыс. грн..
619,1
350,8
294,0
206,5
332,8
359,3
471,9
2634,4
1774,6
4409,0

Списання дебіторської заборгованості в 2012 році ні було.
Сума резерву сумнівних боргів формується виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів.
У 2012 році резерв сумнівних боргів не створювався.
Товариство розкриває також наступну інформацію :Товариство має договірні зобов’язань по поставці продукції :
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№№ Назва покупця
п/п
1.
ТОВ „Компанія
Гарант-Пак”

Код ЕДРПУ

№ договра

Дата

Предмет договору

33121087

№46/у

10.12.2012р

Упаковка
споживча

2.

ПрАТ
„Хладопром”

01548734

№51/у/3/4-13

17.12.2012 р

Упаковка
споживча

3.

ПАО „Харківська
бісквітна
фабрика”

00377265

№47/у/92/13

10.12.2012р

Упаковка
споживча

4.

ТОВ „Айс
Запоріжжя”

31975910

№42/у

05.03.2012р

Упаковка
споживча

5.

ТОВ „Бєлая
Бяроза”

21935485

№50/у

10.12.2012р

Упаковка
споживча

6.

ПАО „Львівський
жиркомбінат”

00333598

№45/у

26.10.2012р

Упаковка
споживча

7.

ПрАТ
„Харківський
жировий

00333612

№11015 П Сн

29.10.2012р

Упаковка
споживча
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комбінат”
8.

СУБ ТОВ
„Українська
чайна фабрика
„Ахмад Ті”

25609854

№48/у

10.12.2012р

Упаковка
споживча

9.

ПАО
„Чернігівська
кондитерська
фабрика „Стріла”

00382295

№52/у

19.12.2012р

Упаковка
споживча

10.

ТОВ фірма
„Мушкетер”

20211130

№44/у

14.06.2012р

Упаковка
споживча

11.

ТОВ „Картекс
ЛТД”

36629622

№2К

19.01.2011р

Картон
покрівельний

12.

ТОВ „Промтех”

24284611

№3К

15.01.2013р

Картон
покрівельний

13.

ПАТ
„Часівоярський
вогнетривкий
комбінат”

00191773

№2К

14.12.2011р

Картон
пакувальний
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14.

АТ”ЄВРОЦЕМЕНТУКРАЇНА”

00293060

№07-32/12

13.04.2012р

Картон
пакувальний

15.

ТОВ
„Склопластик”

23855885

№5К

01.02.2013р

Картон
покрівельний

16.

‘’Volokno Europe” Sp.
Z o.o.

№ 010211

01.02.2011р

Картон
покрівельний

Польша

Товариство володіє інвестиційною нерухомістю. Протягом року Товариство надавала в оренду власний інвестиційною нерухомість, тобто
виступала орендодавцем за угодою операційної оренди.

Опис угоди Товариства про оренду як орендодавця:
№
п/п

АРЕНДАТОР

Код ОКПО

№ договора,
дата

Занимаемая
площадь, м²

Арендная плата за 1м², грн.
без НДС

1

с учетом НДС

№ 1/12-10.А
15.12.2009

34,25

10,00

12,00

2790415652

№ 2/12-10.А
15.12.2009

31,35

10,00

12,00

Приватний нотаріус 2820304403
Євсєєва О.І.

2

ФО-П Дем'яненко
П.М.

3

ТОВ “Спільне
підприємство ”ЧКДФЛАММЕ”

37191247

№03/05-12.А
03.05.2012

412,8

8,00

9,60

4

ФО-П Кривоніс В.І.

2012523347

№ 01/02.А-11

10,00

8,00

9,60
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від 01.02.2011
5

КП “Центральна
районна аптека №30”

01974572

№1/09-О
12.01.2009

90,3

10,00

12,00

6

ПАТ “Укртелеком”

25614660

№ 1/11.А-10
01.11.2010.

178,5

10,00

12,00

7

ПАТ “Укртелеком”

25614660

№ 1/12.А-10
01.12.2010

25

10,00

12,00

8

АТ “Ощадбанк”

09351600

№01/1/11/11О
01.112011

25,.1

12,9

9

ТОВ “НІКА”

31126654

№ 30/12/11-А
30.12.2011

34,1

12,33

14,796

10

АК “Обленерго”

00131954

№ 7/0307.О/4/01/03
01.03.2007

355,9

5,00

6,00

Ця орендна угода не має ознак фінансової оренди, класифікується як операційна оренда; інших орендних угод
немає. Невідмовних угод про операційну оренду та суборенду немає. Непередбачених орендних платежів за цими договорами
немає. Ніяких обмежень угодами оренди не встановлено (що стосуються дивідендів, додаткового боргу, подальшої оренди
тощо). Застережень про змінні ціни угоди не містять, ніяких обмовок стосовно права придбання угоди не містять.
8.2.Аванси видані.
Аванси видані включають дебіторську заборгованість постачальників за ТМЦ, послуги з поставки та транзиту газу та
електроенергії.
8.3. Інша поточна дебіторська заборгованість.
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Інша поточна дебіторська заборгованість включає дебіторську заборгованість с покупцями за основні засобі,
дебіторську заборгованість по договорам доручення, дебіторську заборгованість с державними цільовими фондами,
дебіторську заборгованість с фізичними особами
Інша поточна дебіторська заборгованість
З фізичними особами

На 01.01.2012

На 31.12.2012
197

186

З іншими дебіторами

24

24

Разом :

221

210

8.4. Інші оборотні активи
В цій примітці розкриваються суми по статтях активів балансу, що не увійшли в інші примітки.
Стаття «Інша поточна дебіторська заборгованість» містить в собі фінансові активи, описані у Примітці 9 «Інші
фінансові активи» , а також інші активи, що розкриваються тут:
В составе інших оборотных активів відображено :

Статья
Розрахунки по податковим
накладним
Итого:

На
01.01.2012
Сумма, тис
грн..
64

На 31.
12.2012
Сумма, тис
грн..
67

64

67
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8.5. Грошові кошті
До складу грошових коштів відносяться наявні кошті і кошти на рахунках у банках роздільно в національній та
іноземній валюті.
Найменування показника
Поточний рахунок банка в національній
валюті
Поточний рахунок банка в іноземній
валюті
Каса в національній валюті
Ітого :

На 01.01.2012

На 31.12.2012

41

168
125

1
42

1
294

Всі грошові кошти доступні для використання, обмежень не встановлено.

-

-

Додаткові розкриття із Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік:
Інвестування в операційну потужність склало - 1017 т.грн.
Розкриття грошових потоків за сегментами не проводиться, тому що виділено один сегмент, грошові потоки якого дорівнюють потокам
Товариства.
Грошових потоків від припиненої діяльності немає.
Елементи руху грошових коштів за 2012 рік безпосередньо від договірних контрактів (у складі операційної діяльності):
- Отримано платежів – 32766 тис. грн.
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8.6.Витрати майбутніх періодів
Витрати, вироблені Товариством у звітному році, але які відносяться до наступних звітних періодів (сплачені наперед
орендна плата, страхові платежі, періодичні підписка, ліцензії, реєстрація препаратів, програмні продукти, витрати по
сертифікації тощо), відображені як витрати майбутніх періодів. Ці витрати списуються за призначенням рівномірно протягом
періодів, до яких вони належать

Балансова вартість активів на 01.01.2012 р. – 24441 тис. грн.
Балансова вартість на 31.12.2012 р. – 22433 тис. грн.
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9. Акціонерний капітал та інші статті власного капіталу
Власний капітал Товариства складається з: статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу,
нерозподіленого прибутку.
9.1. Статутний капітал складається з 21238800 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., на загальну
номінальну суму 7310 тис. грн. Станом на 01.01.2012 р. та 31.12.2012 р. Статутний капітал сплачений повністю, згідно з
вимогами законодавства. Протягом 2012 року розмір статутного капіталу не змінювався :

Прості іменні акції

Кількість ,штук

Номінальна вартість, грн..

21238800

0,25

Середньозважена кількість акцій в 2012 р. – 21238800 шт.
На 31.12.2012 р. 80,9 % акцій належать :
Власник 21,35 % : Терещенко Ганна Анатоліївна (2527617260);
Власник 38,6% : Чихладзе Тетяна Валеріївна (2448012504) ;
:
Власник 20,95 % : Терещенко Віталій Сергійович (2447234495);
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Зміни у кількісному складі власного капіталу на загальну сум тис. грн. детально наведено у Звіті про зміни у власному
капіталі за 2012 рік, вони складаються з збитка у сумі 244 тис. грн., що зменьшив капітал.
Напрямки використання нерозподіленого прибутку затверджуються Загальними зборами акціонерів.
Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому
акцію. На кожну просту акцію Товариства нараховується одинаків розмір дивідендів. Розмір дивідендів на одну акцію
затверджується Загальними зборами акціонерів. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів
Товариства з чистого прибутку звітного року у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення
про виплату дивідендів.
Виплати дивідендів не було, розподілу чистого прибутку протягом 2012 року не було.
9.2. Розмір резервного капіталу на 31.12.2012 р. становить 18 014 грн.
9.3.Інший додатковий капітал на 31.12.2012 р. становить 9446 т.грн.
10.Забезпечення майбутніх витрат і платежів
10.1. Інші забезпечення.
Товариство створює забезпечення виплат персоналу з майбутніх щорічних відпусток, з урахуванням витрат на єдиний
соціальний внесок у розмірі 36,77%; забезпечення оцінено наступним чином,тис. грн. :
Забезпечення на
01.01.2012
86

Використано

Сформовано

272

188

Забезпечення на
31.12.2012
2
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11. Фінансові зобов’язання
Товариство класифікує непохідні фінансові зобов’язання за наступними категоріями:
а) фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи
збитку (обліковуються за справедливою вартістю, зміна справедливої вартості відображається у фінансовому результаті);
б) інші фінансові зобов’язання (обліковуються за амортизованою вартістю із застосуванням ефективної відсоткової
ставки).
Зобов’язання по строку їх погашення класифікуються на короткострокові (зі строком погашення протягом 12 місяців з
дати балансу) та довгострокові.
11.1 Довгострокові зобов’ язання
11.1.1. Відстрочені податкові зобов’ язання
Податкові активи та зобов’язання щодо поточного податку за поточні і попередні періоди оцінюються по сумі, яка, як очікується, повинна
бути відшкодована податковими органами або сплачена податковим органам. Податкові ставки і податкове законодавство, застосовані для
розрахунку даної суми, - це ставки і закони, прийняті на звітну дату.
З 01.01.2011 року вступив в дію Податковий кодекс України, а в частині оподаткування прибутку підприємств – з квітня 2011 року.
Податковий кодекс, між іншим, передбачає зближення бухгалтерського та податкового обліку.
Для числення податку з 2011 року застосовуються наступні ставки:
- з 1 квітня 2011 року до 31 грудня 2011 року – 23 %;
- з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2012 року – 21 %;
- з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року – 19 %;
- з 1 січня 2014 року – 16 %.
Керівництво підприємства проводить оцінку впливу нових правил оподаткування на показники фінансової звітності підприємства.
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Відстрочений податок на прибуток (МСБО 12) за методом зобов’язань шляхом визнання тимчасових різниць на
звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всім тимчасовим податковим різницям.
Відстрочені активи з податку на прибуток визнаються за всіма тимчасовими різницями, невикористаними
податковими пільгами та невикористаними податковими збитками у тому розмірі, в якому існує значна ймовірність того, що
буде існувати прибуток до оподаткування, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, невикористані податкові
пільги та невикористані податкові збитки.
Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається на кожну звітну дату і зменшується, якщо
ймовірність того, що буде мати місце достатній оподаткований прибуток, який дозволить використати всю чи частину
відстрочених податкових активів, мала.
Відстрочені податкові активи і зобов’язання визнаються за податковими ставками, які, як передбачається,
застосовуватимуться в звітному році, коли актив буде реалізований, а зобов’язання погашено.
Зміні відстрочених податкових активів/ зобов’язань протягом року
Відстрочені податкові активи
На 01.01.2012
Відображення в Звіті про сукупний
прибуток
Вплив змін ставки податку на прибуток
На 31.12.2012

За 2011 рік

2
1
3

2

Зазначені відстрочені податкові зобов'язання відображені в рядку 460 Балансу.
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11.2. Поточні зобов’язанні
Поточні зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю :
Стаття

Станом на
01.01.2012

Станом на
31.12.2012

Короткострокові кредити банків

1179

417

Векселі видані

1062

653

За товарно-матеріальні
цінності

5786

4690

За сировину, матеріали для
виробництва

з бюджетом

85

58

ПДВ та податок с физичніх
осіб

З одержаних авансів
Зі страхування

205
41

175
41

Передплата згідно договорів
Відрахування на з/плату

З оплаті праці
Доходи майбутніх періодів

92
32

103
29

Заборгованість по з/платі

Інші поточні зобов'язання

108

743

Разом поточні
зобов’язанні

8590

6909

Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за
розрахунками:

Пояснення щодо змісту
суттєвих сум
На поповненні оборотних
активів

Розрахунки с іншими
дебіторами

Підприємство розкриває поточні зобов'язання детальніші :
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11.2.1. ПАТ «Роганська картонна фабрика» станом на 31.12.2012 р. мала короткострокові кредити :
Сумма
кредита
в
Наименование Валю валюте Дата
№ банка
та
кредита погашения
ПАТ
Долар
1 «Мегабанк»
США 150000 03.10.2012
2 ПАТ
Долар
28.02.2013
«Мегабанк»
США 150000
Итого:

300000

%
Заборгованість
Сумма
ставк
на 31.12.2012
погашения а
г...
11,0
150000
%
11,5%
97865
52135
247865

52135

На 31.12.2012 р. по строчці Балансу відображена заборгованість в сумі 417 т.грн. еквівалент 52135 дол.США.
11.2.2. Векселі видані
Підприємство в розрахунках з підприємствами використовує вексельну форму розрахунків. Застосування підприємством
векселів у розрахунках викликано переважно нестачею обігових коштів і обмеженим колом банківських послуг. Проведення
розрахунків за допомогою векселів дає можливість суттєво збільшити обсяг оборотних коштів. Будучи різновидом кредитних
грошей, вексель дозволяє без залучення значної кількості грошових коштів зробити погашення взаємних боргів суб'єктів
господарської діяльності.
Простий вексель є письмовий документ, що містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедержателя
сплатити певну суму у визначений термін і в певному місці одержувачу коштів за його наказом.
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Стан розрахунків вказано у таблиці :
Найменування
підприємства, організації
Мар’енко О.М.
Мар’енко О.М.
АТ «ХІС»
ТОВ «Єнергосоюз»
Разом :

№ векселя

Сума, грн..

За чого

Строк пред’ явлення

АА № 0856721
АА № 0856722
№ 80350385291667
АА № 0856714

103436
200000
150000
200000
653436

За ТМЦ
За ТМЦ
За ТМЦ
За ТМЦ

По пред ‘явленню
По пред ‘явленню
По пред ‘явленню
По пред ‘явленню

11.2.3.Кредіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
Перелік организаций-поставщиков – найбільших
кредиторів на 31.12.2012 р.
1
2
3
4
5
6
7
8

ТОВ «Будтеріторія»
ТОВ «КМВ»
ТОВ «Марафон»
ТОВ «Ніка»
ПАТ «Херсонська кондитерська фабрика»
ПрАТ «ТЕРІХЕМ ЛУЦЬК»
Інші постачальники
Разом :

Кредиторська
заборгованість,
тис. грн...
306,5
311,7
377,2
886,8
566,3
292,5
1949,3
4690,3

Товариство розкриває також наступну інформацію :Товариство має договірні зобов’язань з майбутнього придбання :
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№№

Найменування організації

Код ОКПО

№ Договору

Дата договору

Предмет договору

п/п
1

ПАТ «Харківгаз»

03359500

№ 11П-ПРГ-05-2013р

28.12.2012р

Постачання газу

2

ПАТ «ТК «Барвінок»

31438068

№ АЕ070702

09.07.2010р

Постачання ел.енергії

3

Мерефянська філія
Харківгаз

25174273

№ 11Т-ПРФ19П-2013р

29.12.2012р

Транспортування газу

4

АК «Харківобленерго»

00131954

№ 1001

29.05.2004р

КРЕ

5

КП «Теплові мережі»

33561415

№ 190 від 01.10.2012р

01.10.2012р

Переробка газу в
теплову енергію

6

ТОВ «ПЛЮС» ЛТД

14023884

№1901ТО11

16.12.2011р

Поставка плівки,скотч

7

ТОВ «Сервісопторг»

31543614

№0704-9

13.01.2009р

Поставка фольги
кашированої

8

ПрАТ спільне
українсько-словацьке
підприємство
«Теріхем-Луцьк»

25093118

№003/11

18.02.2011р

Поставка плівки
поліпропіленової

11.

ТОВ «КМВ»

35872859

№19/01-1

19.01.2012р

Поставка паперу з
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9.

ПФ «Союз»

10.

ПАТЗ-д «Південкабель» 00214534

30589904

№07/04В

01.04.2013р

Постачання
вторсировини

№21-03/12

21.03.2012р

Постачання
вторсировини
твіст-ефектом

12.

Dor Chemicals,Dor Film Израиль
Ltd

№ DF-RC-01

13.

ТОВ «Екотек»

№01/01В

32136485

10.07.2011р

16.01.2013р

Поставка плівки
поліпропіленової
Постачання
вторсировини

12.Визнання доходів і витрат
Доходи від виробничої діяльності формуються з реалізації виробленої продукції відповідно до договорів.
Дохід визнається за методом нарахування під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює
зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників Товариства), за умови, що оцінка
доходу може бути достовірно визначена.
Критерії визнання доходу та специфічні умови стосовно визнання різних типів доходу – відповідно до вимог МСБО 18
«Виручка».
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Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до
зменшення власного капіталу Компанії (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного
періоду, в якому вони були здійснені.
Выручка, тис
грн..

Собівартість, тис
грн..

Валовий
прибуток, тис
грн..

Виручка від реалізації продукції
–Внутрішний рынок

25357,4

22189,5

+3167,9

Виручка от реалізації продукции
-Экспорт (тис.грн.) , в т.числе :

8607,6

8209,5

+398,1

- Виробленої продукції, евро

469,8

Гривневий єквивален

4850,3

4459,5

+390,8

- товарів, дол..США

470,2

Гривневий єквивален
Виручка от реалізації
теплоэнергии
Віручка от реалізації услуг
Разом :

3757,3

3750,0

+7,3

1545,7
62,3
35573

864,4
8,6
31272

+681,3
+53,7
4301

Вид деятельности
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12.1. Операційний дохід
Виручка від продажу продукції і надання послуг визнавалася принаймні відвантаження продукції покупцям
(або надання послуг) і пред'явлення їм розрахункових документів. Вона відображена у звітності за мінусом податку на додану
вартість, податку з продажів, митних зборів і знижок, наданих покупцям, за винятком особливих, фінансових знижок, що
надаються покупцям при виконанні останніми особливих умов, обумовлених у політиці продажів, узгодженої з покупцями.
Виручка від продажу продукції і надання послуг в 2012 році надана в таблиці : Дохід зі реалізації виробленої продукції
відображен у рядку 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)».

Вид деятельности

Виручка від реалізації
виробленій продукції – картон
кровельний
Виручка від реалізації
виробленій продукції – упаковка
Виручка от реалізації
теплоэнергии
Віручка от реалізації товарів
Итого :

Выручка, тис
грн.. с ПДВ

Виручка, тис.грн.
без ПДВ

В т.ч. єкспорт

14672

13034,8

4850,3

20772

17229,0

1855
3765
41064

1545,7
3763,5
35573,0

3757,3
8607,6

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость принимался показатель отгрузки. Для
целей налога на прибыль принимался показатель отгрузки. Крім того, 2,4 % продукції и товарів відвантажены на експорт,
відповідно застосовувалася ставка НДС 0%.
12.2. Інші операційний доходи :
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Іншій операційний дохід наданий в таблиці :
Сума, т.грн.
Назва доходів
Доходи від оренди
Доході від реалізації іноземної валюти
Доході від реалізації оборотних активів
Дохід от курсової різниці
Дохід от одержаних дотації
Дохід от відшкодування комунальних послуг
Інші види доходів
Разом :

114
62
170
18
389
24
27
804

12.3. Собівартість реалізованої продукції
Стаття

Сума, тис. грн.

Сировина та материали

22560,9

Заробітна плата працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з
веденням виробничній діяльності
Нарахування на заробітну плату працівників, діяльність яких
безпосередньо пов’язана з веденням виробничной діяльності
Амортизація основних засобів

2353,1
942,6
1515,7

Послуги сторіних організациї

135,7

ИТОГО

27522

Стоимость товарів
Адміністративні витрати
Витрати на збут

3764
2717
1763

Інші операційні витрати
Всього собівартість реалізованої продукції

657
36409
40
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12.3.1. Собівартість продукції
До собівартості виробленої продукції віднесено сировина та матеріали, витрачені згідно норм технологічного процесу, заробітна плата
основних та допоміжних робочих, задействованих на виконання виробничного плану, відрахування на соціальні заході (37,66%), амортизації
виробничного обладнання та інші витрати, що включено до рядку 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»:
Стаття

Сума, тис. грн.

Сировина та материали
Заробітна плата працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з
веденням виробничній діяльності
Нарахування на заробітну плату працівників, діяльність яких
безпосередньо пов’язана з веденням виробничной діяльності

22574,9
2353,1

Амортизація основних засобів

1515,7

Послуги сторіних організациї

135,7

ИТОГО
Стоимость товарів

27522
3750,0

ВСЬОГО :

31272

942,6

12.3.2. Адміністративні витрати
В рядок 070 «Адміністративні витрати» включено наступні статті:
Стаття

Сума, тис. грн.

Заробітна плата АУП и не АУП

947

Забезпечення виплат відпусток

49

Єдиний соціальний внесок на з/плату та резерв відпусток

349

Содержание пожарної охороні

2

Содержание сторожевою охороні

15
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Содержание легкового транспорта

57

Содержание адміністративних зданий

377

Ізнос необоротних активів

1
7

Рас ході по охороні праці
Рас ходи на підготовку кадрів
Поштово- кур'єрські, телефонні та канцелярські витрати

6
6

Послуги по зберіганню цінних паперів

15

Витрати на відрядження

7

Услуги сторонних организацций :
Послуги страховання

10

Поверка приборів
Послуги по сопровождению програми

4
3

Послуги зв язку

52

Заправка картриджа

3
3

Ремонт техніки
Юридичні послуги, консалтингови

480

Послуги банків

67

Інформаціїни послуги

1

Аудиторські послуги

4

Амортизація основних засобів

238
10

Витрати на покупку валюти
Витраті на содержание вичислит.техники

1

Витраті на осовение нових відів продукції

1
2717,0

ВСЬОГО
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12.3.3. Витрати за збут
Рядок 080 «Витрати на збут» містить в :
Стаття

Сума, тис. грн.

Заробітна плата
Забезпечення виплат відпусток

98
6

Єдиний соціальний внесок на з/плату та резерв відпусток

31

Витрати по патенту

2

Командировочніе витрати
Транспортні витрати

2
246

Товарно-матеріальни цінності на упаковку продукції
Износ

5
4

Послуги сторонних организаций
ВСЬОГО

1369
1763

12.3.4. Інші операційні витрати
В рядок 090 «Інші операційні витрати» включено наступні статті:
Стаття
Сума, тис. грн.
Потери від операційної курсовой різніци

58

Собівартість реалізованих запасів
Потери от порчи материаліних ценністей
Штрафи,пени

158
36
50

Підпіска на період.іздання
Обов язикові податки

6
130
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Амортизація основних засобів

1

Оплата больничного ліста (5 днів)
Витрати по исполнительним листам

39
3

Льготная пенсія
Содержание медпункта

22
17

Послуги стороних организації
Виторати по ценим буцмагам

101
36

ВСЬОГО

657

12.4. Єлементи операційних витрат
Найменування показника
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційни витрати
Разом

Сума, т.грн.
22845
3541
1305
1766
2577
32034

Собівартість реалізованої продукції відрізняється від елементів витрат на відхилення залишків незавершеного
виробництва и готової продукції на початок і кінець року, на суму реалізованих оборотних активів, товарів ( по собівартості), а
також втрати от порчі ТМЦ :
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Найменування показника
Собівартість
реалізованої
продукції
Незавершене виробництво :
на 01.01.2012 р.
на 31.12.2012 р.
Готова продукція
на 01.01.2012 р.
на 31.12.2012 р.
Собівартість реалізованих
запасів
Собівартість реалізованих
товарів
Втрати от порчі ТМЦ
Всього операційних витрат
12.5. Інші витрати
В рядок 160 «Інші витрати» включено наступні статті:
Стаття

Сума, тис. грн.

Благодійна помощь

39

Потери от не операційних курсових різніц

1

ВСЬОГО

40
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Сума
36409
110 (-)
170(+)
1067(-)
589(+)
158(-)
3764(-)
35(-)
32034
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13. Показники прибутковасті
Доходи та витрати (склад)
У бухгалтерському обліку доходи та витрати, що включаються у звіт про сукупні прибутки та збитки, класифікуються по групах, склад їх
відповідає складу доходів та витрат за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що не суперечить МСФЗ. Склад інших
сукупних доходів відповідає вимогам МСФЗ. Витрати відображаються за функцією витрат із додатковим розкриттям за характером витрат.
Показатель
Выручка
Производственная
себестоимость
Валовая прибыль
Валовая рентабельность
Інші операційни доході
Адміністратівні витрати
Витрати на сбут
Інші операційні витрати
Прибыль от продаж
Рентабельность продаж
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Чистая прибыль
Рентабельность

2012 г
35573

2011 г
46054

31272

36296

4301
12,1%

3468
7,5%

804

6793

2717

2687

1763

1228

657
-32

6891
-545

-243

-524

-243

-524
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13.1.Прибуток на акцію
Базовий прибуток на акцію відображає частину прибутку звітного періоду, належної акціонерам-власникам звичайних акцій.
Вона розрахована як відношення базового прибутку за звітний рік до середньозваженого кількості звичайних акцій в обігу
протягом звітного року. Базовий прибуток дорівнює чистого прибутку за звітний рік (рядок 200 звіту про прибутки і збитки).
При розрахунку середньозваженої кількості звичайних акцій в обігу протягом звітного року акції Товариства, викуплені
(придбані) Товариством, віднімати
Базовий прибуток за отчетный год, тыс грн..
Средневзвешенное количество простих імених акцій в
обращении в течение отчетного рока, акций
БАЗОВИЙ ПРИБУТОК НА АКЦИЮ, грн..

2012 г
-244
21238800
-0,011

14. Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють
Прийнята облікова політика застосовується вперше. Надалі планується застосування такої облікової політики, що відповідатиме обліковій
політиці, застосованій в попередньому звітному році, за винятком добровільної зміни облікової політики, і можливого впливу наведених нижче
стандартів та інтерпретацій і поправок до них, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
Протягом 2012 року облікова політика не змінювалася. У 2012 року набула чинності поправка (доповнення) до МСФЗ (IAS) 1 «Подання
фінансової звітності» - «Подання статей іншого сукупного доходу», яке дещо вплинуло на фінансову звітність. Ця поправка змінює угрупування
статей, які подаються у складі іншого сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані у складі прибутку або збитку в певний момент у
майбутньому (наприклад, чисті доходи/витрати по фінансових активах, наявних для продажу), повинні подаватися окремо від статей, які ніколи не
будуть перекласифіковані (наприклад, переоцінка землі та будівель). Поправка впливає виключно на подання і не зачіпає фінансове становище або
фінансові результати. Поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2012 р. або після цієї дати. Для фінансової
звітності Товариства поправка матиме вплив після приведення Міністерством фінансів України форм фінансової звітності до вимог МСФЗ.
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-

15. Органами управління підприємства Є :
Загальні збори акціонерів ;
Наглядова Рада ;
Рада правління ;
Ревізійна комісія.
Загальні збори є вищим органом Товариства.
Наглядова Рада є органом Товариства що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної
Статутом і Законодавством, контролює та регулює діяльність Голови правління.
До складу Наглядової Ради входять :
Голова Наглядової ради - Чихладзе Давид Єдуардовіч
Секретар Наглядової ради – Терещенко Ганна Анатоліївна
Члени Наглядової ради : Коринько В.И.
Чихладзе Т.В.
Ковтун Е.И.
Слета Е.М.
Гандз О.І.
До складу Ради правління входять :
Голова правління Ладиженський Г.В.
Секретар правління Коршунова С.О.
Члени правління Михасенко О.В.
Ісак Н.М.
Арсеньєв В.А.
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Голова правління здійснює управління поточною діяльністю підприємства.

15.1. Винагороди працівникам
Умовних зобов'язань, які виникають у зв'язку із зобов'язаннями з виплат по закінченні трудової діяльності, вихідних допомог тощо
немає.
Склад витрат, пов’язаних з персоналом та залученням фізичних осіб за цивільно-правовими договорами :
Стаття

Сума, тис. грн. з десят.
знаком

Заработная плата по сдельним расценкам
Заробітна плата за окладами (тарифами)

689
1887

Дополнитьельная з/плата

556

Премії та інші заохочування
Оплата непрацездатності

373
63

Оплата отпускних
Разом :

199
3778

Формування резерву відпусток
Інші витрати на персонал

188

Витрати за цивільно-правовими договорами (не персонал)

11

УСЬОГО

3977

Єдиний соціальний внесок на витрати на персонал
Єдиний соціальний внесок на витрати за цивільно-правовими
договорами

1538
4,0

Внески на недержавне пенсійне страхування персоналу

Х
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Інформація про види і розміри виплат управлінському персоналу за 2012 рік.
№№
п/п

Вид виплати

Виплати управлінському персоналу, грн..
Ладиженський
Михасенко
Олексій Ісак
Геннадій
Вікторович
Миколаївна
Володимирович

1.

20564,84

2.

Виплата за окладами (тарифними 22592,47
ставками)
Надбавка

3.

Премії

500

4.
5.

Індексація
Додаткова з/плата

6.

Оплата щорічних відпусток
Разом :

Надія Разом

23951,60

67108,91

10200,45

10200,45

2345,73

500

3345,73

1594,39

1594,39
225

1594,39

4783,17
225

921,96
25608,82

1469,79
26199,75

3516,73
39763,17

5908,48
91571,74

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства Загальними зборами обрана Ревізійна комісія.
До складу Ревізійної комісії входять :
Голова Ревізійної комісії : Аргунова О.В.
Члени Ревізійної комісії : Метко О.В.
Коршунов Е.В.
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16.Фінансові ризики та управління ними
ПАТ «РКФ» наражається на фінансові ризики внаслідок операцій з фінансовими інструментами. Фінансові ризики включають в себе:
ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності. Метою (ціллю) управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нижче
буде наведено опис кожного з цих ризиків і короткий опис методів, які Товариство застосовує для управління ними. Змін в цілях і методах
управління ризиками не відбувалося.
Концентрації вказаних ризиків у кількісному вираженні (що є очевидним і випливає з інформації, наведеної нижче в таблицях)
визначаються шляхом групування фінансових інструментів, виходячи зі схожості в характеристиках і однакового підлягання впливу змін в
економічних або інших умовах. Схожість характеристик є наступною: валюта (гривня), географічний регіон (Україна), емітенти та контрагенти
(резиденти України). Компанія не має підстав для інших характеристик, тому вважається, що всі ризики зконцентровані саме по вказаних
характеристиках в одній (єдиній) групі. Кількісні показники по цій групі характеристик дорівнюють загальним кількісним показникам та окремо не
наводяться.
Фінансові активи та фінансові зобов'язання підприємства, включаючи інвестиції, дебіторську заборгованість підлягають наступним
фінансовим ризикам:
• Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання товариства, інвестиції можуть знецінитися, а
прибутковість активів зменшитися. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки, цінового ризику і валютного ризику (у разі володіння
валютою чи проведення валютних операцій);
• Ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за
певних несприятливих обставин, товариство може бути змушений продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з
метою погашення зобов'язань;
• Кредитний ризик: Підприємство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами (дебіторами).
16.1. (а) Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризик того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент.
Товариство піддається значному валютному ризику, тому що у 2012 році здійснювала валютних операцій : Експорт продукції и імпорт.
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Вартість
експортованої
продукції
Сума
в Гривневий
валюті
єквівалент

Виручка в іноземної валюті

Евро

469800

4850285,53

Долар США
Разом

470218,38

йм

Вартість
продукції
Найменуванн
я валюті
Рос.рубль

Сума
валюті
651539,5

в

Гривневий
єквівалент

Послуги банка
кореспонден
та

469800

4804629,65

5240,3

3757317,28
8607602,81

411178,3

3285611,43
8090241,08

імпортованої

Сума коштів,перерахованих
кордон

Гривневий
єквівалент
172128,05

Сума
валюті
319039,5

Евро
Долар США
Разом

307535,56

Сальдо на кінець року

2457708,31
2801964,41

Сума
валюті

в

5240,3

в Гривневий
єквівалент

59040
59040

471906,72
471906,72

Гривневий
єквівалент
80043,3

49581,06

508501,85

49581,06

307535,56

2457573,34
834298,49
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Курсова різніця

-40415,58

Сума
коштів,перерахованих за
Курсова різніця
кордон на 01.01.2012 р.
Сума
в Гривневий
валюті
єквівалент
332500
83005,59
+9079,16

в

за

Сума
валюті

517527,35

+9025,5

600532,94

+134,97
+18239,63

+200,87
-40214,71
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Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.
Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі
інструменти ринку.
Компанія піддається значному ризику коливання процентних ставок, оскільки Компанія має кредитів в іноземної
валюті.
17. Управління капіталом
На виконання вимог МСФЗ (IAS)1 «Подання фінансової звітності», товариство розкриває цілі, політики та процеси
управління капіталом.
У якості капіталу управляється власний капітал ПАТ «РКФ», у тому числі: акціонерний капітал, що складається з
простих іменних акцій, та інші статті власного капіталу, а саме, інший додатковий капітал, резервний капітал та
нерозподілений прибуток. Кількісні дані про те, що управляється як капітал, наведені у Примітці 9. Основні цілі управління
капіталом: підтримання достатності капіталу, що встановлено законодавчо, та адекватності капіталу для ведення діяльності та
максимізації вигод акціонерів. Підприємство управляє капіталом та змінює його у залежності від економічних вимог та вимог
законодавства. Показники, що використовується підприємство для управління капіталом :
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Найменуваня показника

Нормативне
значення

Примітки

2012 р..

1.44

П/я має 1,44 грн.
оборотних активів на
кожну гривну поточних
зобов`язань і має
достатньо ресурсів для
погашення поточних
зобов`язань

0,0427

У випадку необхідності
підпрємство не може
ліквідувати поточні
зобов`язаня

0,68

Фінансова стійкість
підприємства :69% від
суми авансових коштів
,свідчить про невисоку
залежність підприємства
від займаних коштів

0,4566

Це значення свідчить, що у
п/а достатньо власного
капітала для розрахунків
по короткостроковим

>1
Коефіцієнт покриття

0,2-0,25
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
>0,5
Коефіцієнт
незалежності

фінансової

Коефіцієнт структури капітала

<0,1
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зобов`язанням
Це говорить про те, що
використання активів
товариства було не

>0,0
Коефіцієнт рентабельності активів

-0,0104

рентабельним.

18. Інформація про судові позови та про події після дати балансу.
-

Підприємство не має планів по припиненню діяльності або окремих видів діяльності ;
В 2012 році не було змін в законодавстві, які б негативно вплинули на діяльність підприємства ;
У підприємства не має судові позови.
На підприємстві немає втрати основного ринку збуту, або основного постачальника ;
На підприємстве немає проблеми з робочою силою ;
Підприємство здатне отримати фінансування для розробки важливих напрямків своєї діяльності або здійснення
іншіх важливих інвестицій ;
- Підприємство володіє правом власності (підтверджене документально) і контролює всі активи, представлені у
фінансовій звітності.
- Підприємством були виконані все аспекти договірних забов’язань, які могли б істотно вплинути на фінансову
звітність у разі їх недотримання. Не існує яких-небудь додаткових угод до діючих договорів, інформація про які не
була розкрита.
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- Нам не відома про будь-які умови або події, що можуть поставити під сумнів звітність підприємства продовжувати
свою діяльність на безперервній основі протягом, щонайменше 12 місяців з дати фінансої звітності.
- Фінансова звітність не містить перекручувань і пропусків інформації.

Голова правління

Г.В.ЛАДИЖЕНСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Н.М.ІСАК
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