
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Голова 

Правлiння 
      

Ладиженський Геннадiй 

Володимирович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                        М.П. 
  

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Роганська картонна фабрика" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

00278830 

4. Місцезнаходження 

емітента 

62481 Харкiвська область Харкiвський р-н смт. Рогань вул. Ленiна, 

буд. 57 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

(057) 740-72-75 (057) 740-71-72 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
mail@rkf.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
  

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 

  

  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці http://www.rkf.com.ua/ 
в мережі 

Інтернет 
  

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 

інших активів на кінець звітного періоду 
  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
  



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

  

33. Примітки  
- Емiтент здiйснив вiдкрите розмiщення цiнних паперiв, тому вiн розкриває рiчну iнформацiю  вiдповiдно до вимог  

п. 1. глави 4 роздiлу III  "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого 

рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р.  

 

- Доповнення до п. "Основнi види дiяльностi": 

37.20.0  Оброблення неметалевих вiдходiв та брухту 

40.30.0  Постачання пари та гарячої води 

 

- Пiдприємство в звiтному роцi не приймало  участi  в створеннi юридичних осiб. 

- В змiстi  iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя  щодо посади корпоративного 

секретаря,  тому що на пiдприємствi не введено посаду корпоративного секретаря. 

- Пiдприємство не заключало договорiв з рейтинговими агенствами щодо визначення рiвня кредитного рейтингу 

емiтента  або цiнних паперiв емiтента. 

 

- В змiстi iнформацiї,  що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi данi щодо вiдсотка акцiй засновника, тому 

що на дату складання звiту  у  засновника немає акцiй емiтента. 

- Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - вiдсутня iнформацiя про кiлькiсть 

акцiй  деяких посадових осiб, у зв"язку з тим, що цi особи не володiють акцiями емiтента.  

 

- За результатами звiтного перiоду дивiденди не нараховувались та не сплачувались. 

 

- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної  iнформацiї, вiдсутня iнформацiя  щодо випускiв облiгацiй, тому 

що облiгацiї емiтентом не випускались.        

- В змiстi  iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя  щодо iнших цiнних паперiв 

(крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), тому що iншi цiннi папери емiтентом не 

випускались.    

- В змiстi  iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя  щодо похiдних цiнних 

паперiв,  тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.   

- В змiстi  iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя  щодо викупу власних акцiй 

протягом звiтного перiоду, тому що емiтентом не приймалось рiшення про викуп акцiї емiтентом.    

 

- Третьи особи не надавали  гарантiї за випуском боргових цiнних паперiв, тому що емiтент не здiйснювал випуск 

боргових цiнних паперiв.  

 

-Пiдприємство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв, тому в змiстi  iнформацiї, що входить до складу рiчної 

iнформацiї, вiдсутня: 

  - iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям 

 - iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 

облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, 

якi вiдбулися протягом звiтного перiоду 

 - iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв 

до складу iпотечного покриття 

 - вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв 

на кiнець звiтного перiоду 



 - вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають 

iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року 

 - iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття 

 -iIнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв 

 - iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв 

 

- Пiдприємство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому  в  змiстi  iнформацiї, що входить до складу рiчної 

iнформацiї, вiдсутнi: 

    - Основнi вiдомостi про ФОН 

    - Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН 

    - Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН 

    - Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН 

    - Правила ФОН 

 

- В змiстi  iнформацiї, що входить до складу рiчної звiтностi, вiдсутнiй звiт про стан об'єкта нерухомостi, тому що  

емiтент не здiйснювал випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 

нерухомостi. 

-В змiстi iнформацiї ( Iнформацiя про посадових осiб емiтента, Iнформацiя про осiб що володiють 10% акцiй 

емiтента) , що входить до складу рiчної  iнформацiї, вiдсутнi данi щодо паспортних  даних  фiзичних  осiб  (серiя,  

номер,  дата видачi,  орган,  який видав), тому що  фiзичнi особи не надалi згоди на розкриття паспортних даних. 

-В змiстi iнформацiї ( Iнформацiя про осiб що володiють 10% акцiй емiтента), що входить до складу рiчної  

iнформацiї, вiдсутнi данi  щодо прiзвища, iм"я, по батьковi фiзичних  осiб, тому що  фiзичнi особи не надалi згоди 

на розкриття цiєї iнформацiї. 

 

-  Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Роганська картонна фабрика"  за пiдсумками 2014 року  призначенi на  09 квiтня 

2015 року  за адресою: 62481, смт. Рогань, вул. Ленiна, 57, Харкiвського району, Харкiвської области,  в актовiй 

залi Адмiнiстративного корпусу. 

 

 

 

 

 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Публічне акцiонерне товариство "Роганська 

картонна фабрика" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 серія А01 № 416034 

3. Дата проведення державної реєстрації  13.11.1997 

4. Територія (область)  Харкiвська область 

5. Статутний капітал (грн.)  5309700.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 125 

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

21.12.0  ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ 

22.22.0  ПОЛІГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, НЕ ВІДНЕСЕНА ДО ІНШИХ УГРУПУВАНЬ 

 51.56.0  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОМІЖНИМИ ПРОДУКТАМИ 

10. Органи управління 

підприємства 
Згідно з "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів", 

затв. Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р., інформацію про органи 

управління емітента не заповнюють емітенти-акціонерні товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 ПАТ "МЕГАБАНК" 

2) МФО банку  351629 

3) Поточний рахунок  26002003171 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ "МЕГАБАНК" 

5) МФО банку  351629 

6) Поточний рахунок  2600208403171 

 



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Торговий патент на право здiйснення 

торговельної дiяльностi                                                                                                                                                                                                    
ТПБ № 71022          05.04.2011 ХО ДПI в Харкiвському районi                                                                                                                                                                                                                                   31.03.2016                                                                                           

Опис Пiдприємство в майбутньому планує продовжити термiн дiї виданого торгового патенту 

Виробництво теплової енергії                                                                                                                                                                                                                                   АВ № 419715          13.09.2011 Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                                                                                      01.01.2016                                                                                           

Опис 

Виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія 

виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел 

енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової 

енергії. 

Підприємство в майбутньому планує продовжити термін дії виданої ліцензії 

 



IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Держава в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по 

Харкiвськiй обл. 
23148337 

61022 Харкiвська область , м.Харкiв пл. Свободи, 5, Держпром, 

3 пiд., 3 поверх 
  0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

засновникiв - фiзичних осiб немає. д/н д/н  д/н   0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1) посада Голова Правління 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ладиженський Геннадiй Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1960 

5) освіта** Вища 

 

6) стаж роботи (років)** 36 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "РКФ", Заступник Голови Правлiння з комерцiйних 

питань 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

24.10.2012 Обрано на термін згідно Статута 

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 - 36 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 Член Правлiння 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Михасенко Олексiй Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1966 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 23 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "РКФ", Головний iнженер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

24.10.2012 Обрано на термін згідно Статута 

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 - 23 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 Член Правління, Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Iсак Надiя Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1956 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 41 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

"Харкiвський вагоноремонтний завод", Головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 24.10.2012 Обрано на термін згідно Статута 



на який 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 - 41 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. 

 

 

 

1) посада Голова Наглядової Ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Чихладзе Давiд Едуардович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1960 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 33 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

АТ "Харкiвкомунпромсервiс", директор з комерцiйних питань 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута 

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 - 33 років.  

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. 

 

 

 

1) посада Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Чихладзе Тетяна Валерiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1967 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 26 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

АТ "Харкiвкомунпромсервiс", менеджер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута 

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 - 26 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. 

 

1) посада Член Наглядової Ради 



2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ковтун Катерина Iванiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1954 

5) освіта** Середньо-спеціальна 

6) стаж роботи (років)** 43 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "РКФ", машинiст картоноробної машини 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута 

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 - 43 рік.  

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. 

 

1) посада Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Терещенко Ганна Анатолiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1969 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 20 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Нiка", начальник вiддiлу постачання 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута 

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 - 20 років. 

Інформації щодо попередніх посад 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 Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Сльота Євген Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1951 

5) освіта** Середньо-спеціальна 

 

6) стаж роботи (років)** 47 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Роганська картонна фабрика", головний енергетик 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута 

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 - 47 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. 

 

1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Аргунова Олена Вiкторiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1962 

5) освіта** Середньо-спеціальна 

6) стаж роботи (років)** 35 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "РКФ", Зав. центральним складом 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

27.04.2012 Обрано по посаду згідно Статута 

9) опис    Здiйснює керiвництво Ревiзiйною комiсiєю.  

Повноваженя та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначені Статутом.   

Інформації щодо винагороди немає.  

Загальний стаж роботи - 35 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. 

 

1) посада Член Правління 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Арсеньєв Віктор Андрійович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1948 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 47 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "РКФ", начальник відділу постачання 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

24.10.2012 Обрано на термін згідно Статута 

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 - 47 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. 

 

1) посада Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Гандз Олена Іванівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1959 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 30 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "РКФ", менеджер відділу збуту 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута 



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 - 30 років.  

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. 

 

1) посада Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Корінько Василь Іванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1970 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 23 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Приватний підприємець 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута 

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 - 23 років.  

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. 

 

1) посада Член Ревізійної комісії 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Метко Ольга Володимирівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1959 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 32 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Роганська картонна фабрика", менеджер відділу збуту 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута 

9) опис    Повноваження Члена Ревізійної комісії визначені положенням про Ревізійну комісію. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 32 років.  

Інформації щодо попередніх посад немає. 

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. 

 

1) посада Член Правління 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Коршунова Світлана Олександрівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1965 

5) освіта** Вища 



6) стаж роботи (років)** 32 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ " Роганська картонна фабрика ", секретар керівника 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

24.10.2012 Обрано на термін згідно Статута 

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 - 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. 

 

1) посада Член Ревізійної комісії 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Коршунов Євген Валерійович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1987 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 10 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Роганська картонна фабрика", економіст 

 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

27.04.2012 Обрано на термін згідно Статута 

9) опис    Повноваження Члена Ревізійної комісії визначені положенням про Ревізійну комісію. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 10 років.  

Інформації щодо попередніх посад немає. 

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 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

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 Наглядової 

Ради 

Чихладзе Давiд 

Едуардович 
д/н д/н  д/н 10024 0.04719664011 10024 0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Чихладзе Тетяна 

Валерiївна 
д/н д/н  д/н 8197646 38.59750080042 8197646 0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Ковтун Катерина 

Iванiвна 
д/н д/н  д/н 2520 0.01186507712 2520 0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Терещенко Ганна 

Анатолiївна 
д/н д/н  д/н 4533802 21.34678983747 4533802 0 0 0 

Член Наглядової 

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 Наглядової 

ради 
Гандз Олена Іванівна д/н д/н  д/н 224 0.00105467352 224 0 0 0 

Член Наглядової 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 

Усього 13130140 61.82147767294 13130140 0 0 0 

 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейо

вані на 

пред'явни

ка 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейо

вані на 

пред'явни

ка 

фiзична особа д/н д/н  д/н 8197646 38.59750080042 8197646 0 0 0 

фiзична особа д/н д/н  д/н 4533802 21.34678983747 4533802 0 0 0 

фiзична особа д/н д/н  д/н 5637001 26.54105222517 5637001 0 0 0 

Усього 18368449 86.485342863062 18368449 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 25.04.2014 

Кворум зборів 88.33 

Опис -Черговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 25.04.2014 року 

-Кворум зборiв - 88,33%. 

 

-Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах: 

1)Затвердження складу Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерного Товариства 

2)Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерного Товариства 

3)Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерного Товариства  

4)Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 

Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк 

5)Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2013 

рiк 

6)Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк та затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї за 

2013 рiк 

7)Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк 

8)Розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2013 рiк 

9)Затвердження максимального розмiру благодiйної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2014 роцi.  

 

-Проведення загальних зборiв iнiцiювало правлiння товариства. 

-Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. 

 

-Результати розгляду питань порядку денного:  

Вирiшили по першому питанню порядку денного:"Затвердження складу Лiчильної комiсiї Загальних 

зборiв акцiонерного Товариства" створити лiчильну комiсiю у складi:  

1.  Голова комiсiї - Арсеньєв В.А. 

2.  Секретар комiсiї - Тупiкова Н.М. 

3.  Члени комiсiї :Конончук А.К.,Владiмiрова Г.П.,Клименко Р.I 

Вирiшили по другому питанню порядку денного:"Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв 

акцiонерного Товариства" обрати Головою зборiв - Ладиженського Г.В., Секретарем зборiв - Якубенко 

Н.М. 

Вирiшили по третьому питанню порядку денного:"Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв" 

затвердити регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв: доповiдачi до 20 хв., виступи до 5 

хв.,вiдповiдi на питання до 10 хв., голосування вiдкрите, через кожнi 2 години перерва 15 хв.  

Вирiшили по четвертому питанню порядку денного:"Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Затвердження результатiв фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства за 2013рiк." результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк затвердити.  

Вирiшили по п"ятому питанню порядку денного:"Звiт Наглядової ради за 2013 рiк та затвердження звiту 

Наглядової ради за 2013рiк." Звiт Наглядової ради  за 2013 рiк затвердити. 

Вирiшили по шостому питанню порядку денного:"Звiт та висновок ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк та 

затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк" Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за 

2013рiк затвердити. 

Вирiшили по сьомому питанню порядку денного:"Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 

2013 рiк." Рiчний фiнансовий звiт за 2013 рiк затвердити. 

Вирiшили по восьмому питанню порядку денного:"Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2013 рiк." 

у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за 2013 рiк дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 

Вирiшили по дев"ятому питанню порядку денного:"Затвердження максимального розмiру благодiйної 

допомоги, яка буде надана фабрикою у 2014 роцi." затвердити максимальний розмiр благодiйної 

допомоги, яка буде надана фабрикою у 2014 роцi у сумi 50000 грн. 

 

-Зауважень вiд акцiонерiв не було. 

 

-Позачерговi збори за звiтний перiод не проводились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Даниленко і партнери" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38278138 

Місцезнаходження 61121 Харкiвська область , м. Харків пр.Тракторобудівників,б.130,кв.205 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

4532 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

27.09.2012 

Міжміський код та телефон 057-402-59-31 

Факс 057-700-33-40 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис Основні відомості про аудитора 

Повна назва:Товариство з обмеженою відповідальністю "Фі-рма 

"Даниленко і партнери" 

Інд. номер 38278138 

Місцезнаходження:м. Харків, пр. Тракторобудівників, б.130, кв. 205 

Реєстраційні дані:Зареєстровано Виконкомом Харківської міської ради 

18.07.2012 р. за № 10105262237. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про вне-сення в Реєстр аудиторських фірм 

та ауди-торів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво №  4532  

видане за рішенням Ауди-торської палати України від 27 вересня 2012 р. за 

№ 257/3. 

Інформація про аудитора Могильова Ірина Анатоліївна 

Сертифікат аудитора - Серія "А" № 005548, ви-даний на підставі рішення 

Аудиторської палати України від 22.07.2008 р. за № 125, термін дії - до 

22.07.2018 р. 

Контактний телефон (050) 402 59 31 

Дата і номер договору на проведення ауди-ту Договір № 2502/2015 від 

"25" лютого 2015 року. 

 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" 

Організаційно-правова форма Пiдприємець - фiзична особа 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09804119 

Місцезнаходження 61002 Харкiвська область , м. Харків вул. Артема, буд. 30 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АЕ № 263494 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон 057-760-20-87 

Факс 057-714-06-12 

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність 

(депозитарна діяльність депозитарної установи) 

Опис Договір № 07-563 від 21.05.2010р. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 



Місцезнаходження 04071 м. Київ , м. Київ вул. Нижній Вал 17/8 

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 (044) 591-04-18, (044) 591-04-04 

Факс (044) 482-52-07 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис З набраням чинностi Закону України "Про депозитарну систему України" 

(далi - Закон) та 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). 

Центральний депозитарій змінив місцезнаходження с 26.01.2015 року, тому 

в змiстi iнформацiї щодо адреси ПАТ "НДУ" вказано нову адресу: ул. 

Нижній Вал 17/8, г. Киев, 04071. 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.03.2010 06/20/1/10 ХТУ ДКЦПФР UA 4000065700 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
0.25 21238800 5309700.00 

100.000000000

000 

Опис 
У звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуск акцiй. Заяви для допуску на бiржi не надавались. Участi на оформлених ринках не приймали. С 26.03.2010 р. 

форма випуску - бездокументарна. 

 



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; адмiнiстративно-господарська 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; заступник голови правління з кадрів; 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)- 123; 

Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 2;  

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня - 2,  

фонд оплати працi - всього - 32536 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 №74 по пiдприємству вiд 10.12.13р. та 

протягом 2014 року не змiнювалась. Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк була 

пiдготовлена за міжнародними стандартами фінансової звітності. 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. 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 обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 

більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 

 
Основними видами дiяльностi ПАТ "Роганська картонна фабрика" є виробництво картону 

покрiвельного, що використовується для виготовлення рубероїду. Пiдприємство є 

єдиним виробником картону покрiвельного на сходi України. У зв'язку з гострою 

нехваткою 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 з 1998 року виробляється 

гнучка рулонна упаковка харчового призначення, яка також є основним видом 

дiяльностi пiдприємства. По пiдсумку роботи за 2014 рiк вироблено: товарного 



картону покрiвельного -2426 тонн, що складає у дiючих цiнах - 12078 тис. грн.; 

гнучкої рулонної упаковки - 299 тонн, що складає у дiючих цiнах - 19317 тис. 

грн.;. Обсяг виробництва картону вiд загального обсягу виробництва складає - 

38,6%, а обсяг гнучкої рулонної упаковки вiд загального виробництва складає - 

58,6%. 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 рубероїд, 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 літні мiсяцi бiльший 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 2014 року є: ПП ВКФ 

"Бінон"", ФОП Кравченко Е.М., ТОВ "Промтех", ТОВ "ЮС-ЛТД", ТОВ "Омега", ТОВ 

"Картекс Лтд", Volokno Sp. z o.o. (Польща). Питома вага експорту в реалiзацiї 

продукцiї склала - 14,4%. Основними ринками збута гнучкої рулонної упаковки є 

регiони України це пiдприємства виробники харчової продукцiї. Основнi споживачi 

гнучкої рулонної упаковки 2014 року є: ТОВ "Ласунка", АТЗТ "Хладопром", ТОВ 

"Гарант-Пак", ТОВ "Айс Запорiжжя", Чугуївський МЗ, Харкiвська БФ, Херсонська 

КФ,ТОВ "Компанія Балекс", ТОВ "НВФК "Ейм", СУБТОВ "УЧФ "Ахмад Ті",ПГО АПВТ "Фірма 

"Ласка". Основнi ризики в дiяльностi емiтента є: 1) нестабiльнiсть полiтичної 

ситуацiї в 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,Індії), фольга каширована (виробництва Iталiї, 

Фiнляндiї), бумага (виробництва Австрії,Німеччини,Чехії). Цiни на сировину 

постiйно зростають. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, 

в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент. Целюлозно-паперова 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 напiвфабрикатна база. В 

Українi зовсiм не виробляється вибiлена хвойна целюлоза. Iнформацiя про 

конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента. Основними 

конкурентами картону є Львiвкартонпласт м. Львiв, Луцкий картонорубероїдний завод 

Волинська обл.. Основними конкурентами гнучкої рулонної упаковки є "Укрпластiк" м. 

Київ, ТОВ "Наргус" м. Харкiв, 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 фiнансово-економiчний 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, 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),ТОВ "ТД "Марафон" (м.Дніпропетровськ),DorFilm 

(Ізраїль) 

 

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 Фотополiмернi друкарськi форми 

(вартiстю 1860,9 тис грн), Компьютери (вартiстю 83,1 тис грн), обладнання для 

друкарського виробництва (вартiстю 468 тис грн),обладнання для котельної 

(вартістю) 1175,8 тис.грн),обладнання для КРМ ( вартістю 233 тис.грн.),інші 

обігові засоби (40,6 тис.грн)  Було проведено капремонт котельної (вартістю 170,9 

тис.грн),КРМ (вартістю 1608,3 тис.грн),друкарського виробництва (на вартістю 153 

тис.грн.),  транспортної дільниці (вартістю 50 тис.грн), інше (15,7 тис.грн).Були 

придбані інші необігові активи на суму 49,2 тис.грн. Капітальні інвестиції за 5 

років склали 5908,5 тис.грн. 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 

 
Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами протягом звітного року не укладались. 

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, 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 (31.12.2014 р.) складає: - первiсна 

вартiсть - 37911 тис.грн.; - нарахованих знос - 27767 тис.грн.; - залишкова 

(балансова) вартiсть - 10144 тис.грн. - ступiнь iзносу на початок року - 0,71; - 

ступiнь iзносу на кiнець року - 0,73; 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 виплат штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства 

не було 

 

 

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 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 2014 роцi становила 79,4% власний капiтал вiд 

загального пасиву балансу. Власний капiтал зменшився в порiвняннi з 2013 р. на 301 

тис.грн у тому числi: за рахунок збитків - 301 тис.грн. зазнаних у 2014 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 2,1093. 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 0,0193. 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 0,0,7938, 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  0,0,2597, 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 -0,0153, що свідчить про те, що в 2014 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 2014 р. складає - 29,6 млн.грн., з них 4,8 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 2015 роцi ПАТ "Роганска картонна фабрика" планує виробить 5000 тонн картону, та 

500 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, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 

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

в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 

сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 

справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

 
Харківський окружний адміністративний суд, Справа №2а-6261/12/2070. За позовом  

ПАТ "Роганська картонна фабрика": 

Відповідач: Харківська об'єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у 

Харківській області  

Позовні вимоги: про скасування податкових повідомленнь-рішень 

№0000180225,№0000140225,№0000150225, №0000190225  на суму в загальному розмірі 

831543,25 грн 

Поточний стан розгляду: станом на 18.03.2015 позов задовільнено частково,на суму в 

загальному розмірі 709424,25 

 

 

 

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 дохід вiд реалiзацiї за 2014 рiк становить 32011 тис. грн., що на 11,9% 

більше показника 2013 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 - 28551 тис. грн. За 2014 рiк у 

порiвняннi з минулим роком валовийй збиток зріс і став 301 тис.грн. Сумарний 

балансовий збиток станом на 31.12.2014 року, який включає в себе трансформованi 

збитки минулих рокiв складає -146 тис. грн. Аналiз господарювання ПАТ "Роганська 

картонна фабрика" по основним показникам за три останнi роки наводяться нижче.  

Обсяг виробництва у дiючих цiнах, тис.грн.: 2012р-31305,2013-28596,%2013 до 2012-

91,4,2014р-31230;%2014 до 2013-109,2 

В т.ч. обсяг виробництва у дiючих цiнах - картон, тис.грн.: 2012р-12479, 2013р-

10493, %2013 до 2012 - 84,1,2014р-12078;%2014 до 2013115,1 

В т.ч. обсяг виробництва у дiючих цiнах - упаковка, тис.грн.: 2012р - 17280, 

2013р-16667,%2013 до 2012-96,5,2014р-18317;%2014 до 2013-109,8 

 В т.ч. теплоенергiя,послуги по переробці газу для теплових сітей , тис.грн.: 

2012р - 1546тис.грн.,2013р -1436,2014р-835;%2014 до 2013- 54 

Обсяг реалiзованої продукцiї, тис.грн.: 2012р-31809,2013р-28090,5,%2013до 2012-

88,3%, 2014р -32006,4; %2014 до 2013-113,9 

Питома вага реалiзацiї у виробленiй продукцiї, %: 2012р-101,6, 2013р-98,2, 2014р -

102,4 

Питома вага експорту в реалiзацiї продукцiї, %: 2012р-15,2, 2013р-8,1,2014р-14,4 

 Затрати на 1 грн товарної продукцiї, грн.%: %2012р до 2011-98,1,%2013 до 2012-

98,5, %2014 до 2013-103,2 

 Продуктивнiсть працi, тис.грн.: 2012р-217,4, 2013р-210,263, %2013 до 2012-

96,7,2014р-253,9;%2014-253,9,%2014 до 2013-120,8 

Чисельнiсть працюючих - всього, чол.:2012р-144,2013р-136,%2013 до 2012-94,4,2014р-

123;%2014 до 2013- 90,4  

Середньомiс. зарплата одного працюючого - всього, грн.: 2012р-2139,81, 2013р-

1947,86, %2013 до 2012-91,0,2014р -2204,34;%2014 до 2013-113,1 

 Прибуток, збиток (+,-), тис.грн.: 2012р -244 тис.грн  збитку,2013р-472,2 тис.грн 

збитку,2014р - 301тис.грн збитку 



Дебiторська заборгованiсть, тис.грн.: 2012р-4846,2013р-4459,5, %2013 до 2012-92,0, 

2014р-3009,% 2014 до 2013-67,5 

Кредиторська заборгованiсть, тис.грн.: 2012р-6463, 2013р - 4795,8 тис.грн,%2013 до 

2012- 74,2, 2014р -3638,%2014 до 2013-75,9 

Собiвартiсть виробленої товарної продукцiї, тис.грн: 2012-26096,8, 2013р-

24129,8,%2013 до 2012-92,5,2014р - 27279,2,%2014 до 2013-113,1  

Рентабельнiсть, %:  2012-0,79, 2013-0,84, 2014-0,87 

Асортимент виробленої продукцiї:  

Упаковка гнучка - всього, тонн: 2012р-381,2013 -353, %2013 до 2012-97,2, 2014р-

299;%2014 до 2013-84,7 

Картон - всього, тонн: 2012р-3312,2013р-2727т,%2013 до 2012 -82,3, 2014р-

2426,%2014 до 2013-88,9 

Картон - (товарний): 2012-3290, 2013р-2709, %2013 до 2012-82,3,2014р- 2410;%2014 

до 2013-88,9 

 

 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 10804.000 10144.000 0.000 0.000 10804.000 10144.000 

- будівлі та споруди 4744.000 4470.000 0.000 0.000 4744.000 4470.000 

- машини та обладнання 4836.000 4331.000 0.000 0.000 4836.000 4331.000 

- транспортні засоби 99.000 52.000 0.000 0.000 99.000 52.000 

- інші 1125.000 1291.000 0.000 0.000 1125.000 1291.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 10804.000 10144.000 0.000 0.000 10804.000 10144.000 

 

Пояснення :  Ступінь ізносу на початок року-0,71, на кінець року-0,73. Обмежень на 

використання майна немає.Місцезнаходження основних 

засобів:62481,смт.Рогань,вул.Леніна,57,Харківський район,Харківська 

область.Капітальне будівництво не планувалось. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 14628 14929 

Статутний капітал (тис.грн.) 5310 5310 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 5310 5310 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 

майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 

виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(14628.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(5310.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 350.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 350.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 77.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання Х 3372.00 Х Х 

Усього зобов'язань Х 3799.00 Х Х 

Опис iншi зобов'язання становлять 88,26% вiд всiх зобов'язань на кiнець звiтного року.Походження цих сум 

заборгованостi: кредиторська заборгованiсть за:сировину та матерiали, а також iншi товари та послуги-

1748 тис.грн.Заборгованiсть :зi страхування -39 тис.грн, з оплати працi-128 тис.грн.,з бюджетом-77 

тис.грн, iншi поточнi зобов'язання - 387 тис.грн 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Картон 2426 тонн         12078.00 38.6 2495 тонн         12484.30 39 

2 Гнучка рулонна упаковка 299 тонн         18317.00 58.6 307 тонн         18687.00 58.3 

3 Інші д/н           835.00 2.8 д/н           835.70 2.7 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 

собівартості 

реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Картон  42.40 

2 Гнучка рулонна упаковка  55.50 

3 Інші витрати   2.10 

4 Всього 100.00 

 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата 

оприлюднення 

повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

19.03.2014 20.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                    

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 1 0 

2 2013 1 0 

3 2014 1 0 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше д/н 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

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

 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше д/н 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства    
  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства    
  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше позачергові збори на скликались 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради                          7 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 4 

Кількість представників держави                           0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       2 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        5 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 

 

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 Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                         д/н д/н 

 

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

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                      д/н 

 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                           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 

документів акціонерного товариства   
  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
X   

Інше (запишіть)                                                                           
Усіх членів Наглядової ради було переобрано на повторний срок 27.04.2012р. на загальних 

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? 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Ні Ні Так Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
        

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
        

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
        

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюд

жується на 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

Копії 

документів 

надаються 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 



загальних 

зборах 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

на запит 

акціонера 

інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Ні 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

          

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
          

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                            X 

Виконавчий орган                        X   

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

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

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 

Інше (запишіть)                                         не змінювало 

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 

 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант               X 

Перевірки не проводились                                  X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

 

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

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 



За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

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

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  

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

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

трьох років? 

 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                            X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

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 X 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

Не визначились                                            

 

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 
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Роганська картонна 

фабрика" 

за ЄДРПОУ 00278830 

Територія  ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 6325158500 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ за КВЕД 21.12.0 

Середня кількість працівників  125   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 62481 Харкiвська область Харкiвський р-н смт. Рогань вул. Ленiна, 

буд. 57, т.(057) 740-72-75 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 3 14 

первісна вартість 1001 53 70 

накопичена амортизація 1002 50 56 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 25 52 

Основні засоби 1010 10804 10144 

первісна вартість 1011 36694 37911 

знос 1012 25890 27767 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 494 494 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- 1 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 11326 10705 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 4827 4101 

Виробничі запаси 1101 1821 1899 

Незавершене виробництво 1102 229 261 

Готова продукція 1103 1065 591 

Товари 1104 1712 1350 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Векселі одержані 1120 24 24 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 4015 2118 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 159 629 

з бюджетом 1135 -- -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 219 262 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 58 400 

Готівка 1166 1 2 

Рахунки в банках 1167 57 398 

Витрати майбутніх періодів 1170 5 14 

Інші оборотні активи 1190 44 174 

Усього за розділом II 1195 9351 7722 



III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 -- -- 

Баланс 1300 20677 18427 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 5310 5310 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 

Додатковий капітал 1410 9446 9446 

Резервний капітал 1415 18 18 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 155 -146 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 14929 14628 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 1 -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 9 20 

Цільове фінансування 1525 118 118 

Усього за розділом II 1595 128 138 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 799 -- 

Векселі видані 1605 498 350 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 3084 1748 

розрахунками з бюджетом 1620 88 77 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 56 39 

розрахунками з оплати праці 1630 117 128 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 133 909 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 26 23 

Інші поточні зобов'язання 1690 819 387 

Усього за розділом IІІ 1695 5620 3661 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 20677 18427 

 

 
примітки в окремій формі 

 

 

Голова Правління ___________

_____ 

Ладиженський Геннадiй 

Володимирович 

               (підпис)     

   

Головний бухгалтер     ___________

_____ 

Iсак Надiя Миколаївна 

               (підпис)     
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Роганська 

картонна фабрика" 

за ЄДРПОУ 00278830 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 32011 28612 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (28551) (25244) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 3460 3368 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 1263 623 

Адміністративні витрати  2130 (2162) (2065) 

Витрати на збут 2150 (1760) (1631) 

Інші операційні витрати  2180 (885) (616) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 -- -- 

     збиток   2195 (84) (321) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 47 9 

Фінансові витрати  2250 (68) (151) 

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

Інші витрати  2270 (197) (11) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- -- 

збиток 2295 (302) (474) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1 2 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- -- 

     збиток  2355 (301) (472) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -301 -472 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 24368 21114 

Витрати на оплату праці 2505 3286 3222 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1216 1209 

Амортизація 2515 1959 1913 

Інші операційні витрати 2520 1911 1981 

Разом 2550 32740 29439 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 21238800 21238800 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 21238800 21238800 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.01417220) (  0.02222350) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.01417220) (  0.02222350) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
примітки в окремій формі 

 

 

Голова Правління ___________

_____ 

Ладиженський Геннадiй 

Володимирович 

               (підпис)     

   

Головний бухгалтер     ___________

_____ 

Iсак Надiя Миколаївна 

               (підпис)     
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Роганська картонна 

фабрика" 

за ЄДРПОУ 00278830 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 40001 32834 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 31 2 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 1 222 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 785 8 

Надходження від повернення авансів 3020 33 25 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 4 1 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 10 -- 

Надходження від операційної оренди 3040 230 -- 

Інші надходження 3095 6 318 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (29543) (25607) 

Праці 3105 (2694) (2616) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1340) (1288) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2276) (1527) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (1918) (921) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (658) (606) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (489) (4) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (83) (50) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 (1053) (--) 

Інші витрачання 3190 (834) (2048) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2786 45 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (1189) (499) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1189 -499 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 777 1686 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 1967 1303 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 



Інші платежі 3390 (74) (165) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1264 218 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 333 -236 

Залишок коштів на початок року 3405 58 294 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 9 -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 400 58 

 
примiтки в окремiй формi 

 

 

Голова Правління ___________

_____ 

Ладиженський Геннадiй 

Володимирович 

               (підпис)     

   

Головний бухгалтер     ___________

_____ 

Iсак Надiя Миколаївна 

               (підпис)     
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Роганська 

картонна фабрика" 

за ЄДРПОУ 00278830 

 

Звіт про власний капітал 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 5310 -- 9446 18 155 -- -- 14929 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 5310 -- 9446 18 155 -- -- 14929 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -301 -- -- -301 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -301 -- -- -301 

Залишок на кінець року 4300 5310 -- 9446 18 -146 -- -- 14628 

 
примiтки в окремiй формi 

 

 

Голова Правління ___________

_____ 

Ладиженський Геннадiй 

Володимирович 

               (підпис)     

   

Головний бухгалтер     ___________

_____ 

Iсак Надiя Миколаївна 

               (підпис)     
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi 

 

1. Iнформацiя про ПIДПРИЄСТВО. 

  

ПУБЛIЧНЄ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА" (надалi - ПАТ "РКФ") є 

публiчним акцiонерним товариством, яке зареєстроване i дiє в Українi, згiдно iз 

законодавством України.  

Публiчне акцiонерне товариство "Роганська картонна фабрика" було створено як 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Роганська картонна фабрика", яке було засноване 

шляхом перетворення Державного пiдприємства  "Роганська картонна фабрика" за 

юридичною адресою : Харкiвська обл.., Харкiвський район,смт Рогань, вул..Ленiна, 

57, згiдно законiв України "Про господарськi товариства", "Про властнiсть", "Про 

пiдприємництво", "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" та зареєстроване 

Харкiвської  районної державної адмiнiстрацiї 13.11.1997 року. 

Публiчне акцiонерне товариство "Роганська картонна фабрика" (код ЄДРПУ 00278830) 

веде такi основнi види дiяльностi згiдно КВЕД : 

 

17.12 Виробництво паперу та картону 

18.12 Друкування iншої продукцiї 

35.30 Постачання пара, гарячої води та кондицiйованого повiтря  

38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 

46.76 Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами 

 

Чисельнiсть персоналу ПАТ "РКФ" станом на 31 грудня 2014 р. склала 125 осiб . 

 

2. Основа складаннi фiнансової звiтностi 

 

2.1.Фiнансова звiтнiсть ПАТ "РКФ" за рiк, який закiнчився 31.12.2014 р., складена 

згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

вiд 16.07.99 року № 996-ХIY з урахуванням роз'яснень, викладених у листi 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523 "Про 

застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

Пiдприємство обрано дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р., у зв'язку з чим були 

прийнятi змiни в облiковiй полiтицi. Облiкова полiтика за МСФЗ затверджена Наказом 

голови ПАТ "РКФ" №   74    вiд  10.12.2013 р. 

Ця фiнансова звiтнiсть, згiдно спiльного листа НБУ, Мiнiстерства фiнансiв та 

Держкомстату України вiд 07.12.2011 № 12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-

07/702), наводиться без порiвняльної iнформацiї  за 2011 рiк та звiту про 

фiнансовий стан на 01.01.2011 р., тобто ця фiнансова звiтнiсть не є повним пакетом 

фiнансової звiтностi, а є попередньою фiнансовою звiтнiстю для повного пакету за 

2014 рiк. Вказiвка щодо керiвництва пiд час складання звiтностi наведеним вище 

листом надана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг листом вiд 03.01.2013 р. До того ж, датою переходу на 

МСФЗ є 01.01.2012 р., тому наведення порiвняльної iнформацiї за нацiональними 

П(с)БО не є доцiльним, так як може ввести користувачiв в оману. 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi з урахуванням 

положень МСФЗ №1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", 

однак без дотримання вимог цього стандарту щодо наявностi порiвняльних даних за 

попереднi звiтнi перiоди. 

Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв 

України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi. Статтi фiнансової 

звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, 

затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Змiст рядкiв конкретизовано у 

Примiтках. Рядки не мiстять посилань на вiдповiднi Примiтки, тому що це не 

передбачено формами, але Примiтки структуризована для полегшення користування, 

додано Змiст iз указаними сторiнок. 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за 

первiсною вартiстю (з урахуванням вимог МСФЗ), за винятком деяких фiнансових 

iнструментiв (фiнансових активiв), якi оцiнювалися за справедливою вартiстю.  

Ця фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. 

грн., крiм випадкiв, де вказано iнше. 

 

2.2. Суттєвi судження, оцiнки та припущення  

Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому 

досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх 

подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення 



активiв i зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань тощо при пiдготовцi 

фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. 

Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються 

на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному 

перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах 

перспективно. 

Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi 

судження, оцiнки та припущення: 

1) Компанiя продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. 

2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не 

передбаченi на продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть 

розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi 

не наводиться. 

3) Ознаки знецiнення не фiнансованих активiв вiдсутнi. 

4) Строки корисного використання основних засобiв об'рунтованi; Компанiєю 

оцiнено, що цiлком зношенi активи продовжують використовуватися та не можуть бути 

списаними з балансу, т. я. Компанiя їх фактично використовує, пiдтримує робочий 

стан. 

5) Оцiнка фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю без даних бiржових 

курсiв на останнiй день звiтного перiоду мiстить припущення щодо незмiнностi 

економiчних умов, або навпаки, припущення щодо змiнностi умов, що позначається на 

справедливiй вартостi. Внаслiдок цього, по тих акцiях та iнструментах власного 

капiталу, для яких вiдсутнiй активний ринок та справедливу вартiсть яких 

достовiрно визначити не можливо, Компанiєю застосовується метод облiку за 

собiвартiстю iз перевiркою на знецiнення, без реверсування збиткiв вiд знецiнення. 

6) Зменшення корисностi фiнансових iнструментiв мiстить ряд припущень та оцiнок 

(наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо). Ще 

одним важливим припущенням є те припущення, що фiнансовi iнвестицiї в цiннi 

папери, в основному, можуть створити майбутнi грошовi потоки тiльки внаслiдок 

їхнього продажу або лiквiдацiї емiтента, а не внаслiдок отримання процентiв, 

дивiдендiв тощо.  

7) Пiдприємство оцiнено, що для тих активiв та зобов'язань, що вiдображенi в 

балансi як довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), вiдшкодування активiв або 

погашення зобов'язань, вiдповiдно, вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв 

з дати балансу для кожного рядка активiв та зобов'язань, а по поточним - не бiльш 

нiж протягом календарного року; додатковi розшифрування не надаються, окрiм опису, 

що наведений у контекстi ризикiв лiквiдностi.  . 

8) Пiдприємство оцiнено, що договори, за якими вона виступала орендодавцем та 

орендарем, не мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як 

операцiйна оренда.  

 

2.3. Суттєвi положення облiкової полiтики  

 

Нарахування амортизацiї в цiлях оподаткування здiйснюється пiдприємством за 

методом, визначеним наказом про облiкову полiтику з метою складання фiнансової 

звiтностi. Основнi положення Облiкової полiтики Товариство застосовувала 

прямолiнiйний спосiб нарахування амортизацiї по всiх об'єктах основних засобiв , 

крiм полiмерно-печатних форм , якi амортизуються по виробничному методу, за яким 

мiсячна сума амортизацiї визначається як добуток фактичного мiсячного обсягу 

продукцiї зокрема вiд вiдпрацьованих друкованих вiдбиткiв. 

Органiзацiя застосовувала  нарахування амортизацiї по всiх об'єктах малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв с нарахуванням 100 

вiдсоткiв  його вартостi при поступленнi в експлуатацiю.  

Амортизацiя нараховувалася з використанням рахунку 13. 

Сировина та товари оцiнювалися в сумi фактичних витрат на придбання.  

Спосiб оцiнки сировини i товарiв при вибуттi - за фактичною собiвартiстю одиницi. 

Калькуляцiя собiвартостi здiйснювалась  по позамовному методу ( для кода 

дiяльностi 18.12) и котловий метод калькування собiвартостi ( для кода 17.12) 

Готова продукцiя оцiнювалася за фактичною виробничою собiвартiстю. 

Незавершене виробництво оцiнювалося за фактичною виробничою собiвартiстю.   

Загальногосподарськi витрати списувалися в кiнцi звiтного перiоду на рахунки 

собiвартостi. 

Фiнансовi вкладення оцiнювалися в сумi фактичних витрат на придбання. Спосiб 

оцiнки при вибуттi фiнансових вкладень - по середнiй собiвартостi. 

Списання витрат майбутнiх перiодiв вироблялося рiвномiрно у вiдповiдностi з 

умовами договорiв , встановлених термiнiв дiї лiцензiй i т.п. 

Для визначення доходiв i витрат застосовувався метод нарахування. 

Органiзацiя нi створює резерв по сумнiвних боргах.  

Доходи i витрати при обчисленнi податку на прибуток у 2014 роцi визначалися за 

методом нарахувань 



Змiн в облiковiй полiтицi ПАТ "РКФ" в 2014 р., що призвели до змiни показникiв 

балансу на 31.12.2014 р. не було. 

 

3.Нематерiальнi активи 

Нематерiальними активами визнаються (згiдно МСБО 38) iдентифiкованi не грошовi 

активи, якi не мають фiзичної форми, використовуються в виробництвi чи в наданнi 

товарiв та послуг, для передачi в оренду чи для адмiнiстративних цiлей та вiд 

використання яких пiдприємство має економiчнi вигоди.  

Первiсно нематерiальнi активи оцiнюється по собiвартостi, яка включає покупну 

цiну, iмпортнi мита, невiдшкодованi податки та будь-якi прямi витрати на 

пiдготовку активiв до експлуатацiї. Пiсля первiсного признання, в подальшому 

нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї. Нематерiальнi активи амортизуються за прямолiнiйним 

методом протягом строку їх корисного використання. Амортизацiя нематерiальних 

активiв нараховується кожного мiсця протягом всього строку їх корисного 

використання. 

Строк корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному 

об'єкту  окремо в момент зарахування iх на баланс, виходячи з : 

- строку корисного використання ; 

- передбаченого технологiчного старiння ; 

- правових чи iнших подiбних обмежень по строкам його використання та iнших 

факторiв. 

 Перiод, строк та метод амортизацiї переглядається на кiнець кожного фiнансового 

року. 

Амортизацiя нараховується на амортизовану вартiсть нематерiальних активiв, яка є 

рiзницю мiж первiсною вартiстю та лiквiдацiйною вартiстю. 

Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прийнята рiвною нулю. 

Для нарахування амортизацiї застосовуються наступнi строки корисного використання 

нематерiальних активiв для основних груп :  

- Iншi нематерiальнi активи - 12 мiс. - 1 рiк . 

 

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 : 

 Класи нематерiальних активiв, що облiковуються    Компанiєю Всього 

 Лiцензiя iншi  

Первiсна вартiсть чи оцiнка на 01.01.2014, тис. грн.  53             53 

Придбано, тис. грн. 

 - 17 17 

Створено, тис. грн. 

 - - - 

Вибуло, тис. грн.  

 -   

Переоцiнка, тис. грн. 

 - - - 

Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн.  - - - 

Первiсна вартiсть чи оцiнка на 31.12.2014, 

тис. грн.  70 70 

Знос та зменшення корисностi на 01.01.2014,  

тис. грн.  50 50 

Амортизацiйнi вiдрахування,  

тис. грн.  6 6 

Знецiнення (зменшення корисностi), 

тис. грн. - - - 

Вибуло, тис. грн.  

 - - - 

Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн.  - - - 

Знос та зменшення корисностi на 31.12.2014,  

тис. грн.  56 56 

Чиста балансова вартiсть на 01.01.2014,  

тис. грн.    3 3 

Чиста балансова вартiсть на 31.12.2014,  

тис. грн.                         14 14 

 

Згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи", Товариство розкриває також 

наступну iнформацiю. 

Товариство не має нематерiальних активiв з невизначеним термiном корисного 

використання. Всi класи нематерiальних активiв облiковуються за моделлю iсторичної 

собiвартостi за вирахуваннями накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення 

корисностi (знецiнення). Вiдповiдно, переоцiнка нематерiальних активiв у 2014 роцi 



не проводилася, податкових ефектiв у зв'язку з переоцiнкою немає. Iнших змiн 

вартостi, крiм розкритих у таблицi, не було. 

Використовуванi методи амортизацiї та термiни корисного використання 

нематерiальних активiв розкритi пiд час опису положень Облiкової полiтики.  

Амортизацiя основних нематерiальних активiв визнавалася як витрати, не 

капiталiзувалася у балансову вартiсть iнших активiв. Амортизацiя нематерiальних 

активiв включається в статтю "Собiвартiсть реалiзованих послуг" Звiту про 

фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд). 

Курсових рiзниць та їхнього впливу на балансову вартiсть нематерiальних активiв  

немає. 

Нематерiальних активiв, придбаних у зв'язку з придбанням бiзнесу, а також 

нематерiальних активiв, класифiкованих як утримуваних для продажу -  протягом 2014 

року не було та немає, тому такi рядки не включено до наведеної вище таблицi, в 

якiй розшифровано змiни чистої балансової вартостi. 

Для фiнансової звiтностi є суттєвими наступнi нематерiальнi активи, по яких 

розкривається така iнформацiя: 

 

Назва НМА (та стислий  опис, якщо призначення використання активу не є очевидним)

 Чиста балансова вартiсть на 31.12.2014,  

тис. грн. Термiн корисного використання, що залишився, мiс. 

Програмне забезпечення 14 12 

Всього 14 Х 

 

Придбавання нематерiальних активiв за рахунок державних субсидiй (грантiв тощо) не 

було. Дослiджень та розробок у розумiннi МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" не 

було. 

Всi нематерiальнi активи, що розкритi у цiй фiнансовiй звiтностi, належать 

Компанiї без будь-яких обмежень права власностi. Нематерiальних активiв, переданих 

у заставу, або у забезпечення зобов'язань, у т.ч. третiх осiб, немає. Невизнаних у 

фiнансовiй звiтностi, але контрольованих Компанiєю нематерiальних активiв, немає. 

Договiрних зобов'язань щодо придбання нематерiальних активiв у майбутньому немає. 

Попереднiх оплат у зв'язку з придбанням чи продажем нематерiальних активiв у 

майбутньому немає. 

Ознак знецiнення функцiонуючих нематерiальних активiв виявлено не було, збитки вiд 

зменшення корисностi не визнавалися. Вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi 

не проводилося. Нематерiальних активiв, що тимчасово не використовуються або 

вибули з експлуатацiї, немає.  

 

4. Основнi засоби 

Основними засобами (згiдно МСБО 16) визнаються матерiальнi активи, якi 

облiковуються пiдприємством в цiлях використання в наданнi послуг чи для 

адмiнiстративних цiлей , а також будь використовуватися протягом бiльше одного 

року. Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю (первiсна оцiнка),  за 

вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Первiсна 

вартiсть активу  яка включає покупну цiну, iмпортнi мита, невiдшкодованi  податки 

та будь-якi прямi витрати з цiни придбання, затрат, безпосередньо зв'язаних з 

введенням в експлуатацiю, первiсної оцiнки зобов'язання по виводу з експлуатацiї 

та витрат по позиках для активiв, що вiдповiдають критерiям капiталiзацiї. 

Пiсля первiсного визнання, в подальшому основнi засоби облiковуються по 

собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд 

зменшення корисностi. 

Строк корисного використання основних засобiв визначається, виходячи з : 

- очiкуваного використання активу ; 

- очiкуваного фiзичного зносу, який залежить вiд експлуатацiйних факторiв, 

ремонту та технiчного обслуговування активу; 

- технiчного та морального зносу, виникаючих в результатi змiн чи обмежень, 

вдосконалень виробництва, а також у зв'язку iз змiнами попиту на ринку продукцiї 

чи об'ему наданих  послуг по активу ; 

- юридичних та тому подiбних обмежень з використання активiв. 

Строк корисного використання основних засобiв визначається на основi об'єктивного 

рiшення, що грунтується на досвiдi єксплуатацiї подiбних активiв. 

Амортизацiї пiдлягає вартiсть основних засобiв, що амортизуються, яка є рiзницю 

мiж первiсною вартiстю та лiквiдацiйною вартiстю. 

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прийнята рiвною нулю. 

Основнi засоби для облiку роздiленi на основнi групи : 

- Будiвлi та споруди 

- Машини та обладнання 

- Транспортнi засоби 

- Iнструменти, прилади, iнвентар 

- Iншi основнi засоби. 

 



До складу групи "Будiвлi та споруди" включається вартiсть нежитлових примiщень, 

майданчикiв, якi мають характер нерухомостi та є власнiстю пiдприємства. 

До складу групи "Машини та обладнання" включаються вартiсть котлiв, верстатiв, 

кран-балок, технiчного обладнання та апаратiв енергетичного характеру, загального 

призначення, а також спецiалiзованого використання. 

До складу групи "Транспортнi засоби" включається вартiсть механiчних транспортних 

засобiв та iнших транспортних засобiв. 

До складу групи "Iнструментi, прилади, iнвентар" включається вартiсть об'єктiв, 

якi вiдносяться до приладiв, iнструментiв, оснащення та рухомого майна. До 

указаного складу вiдносяться фотополiмерно-печатни форми. 

До складу групи "Iншi основнi засоби" включаються iншi основнi засоби, якi не 

увiйшли до вище перелiчених груп. 

                 На пiдприємствi визначати мiнiмально допустимi строки їх 

амортизацiї , якi вказанi в наступнiй таблицi : 

 

 

наименование  Срок полезного использования  

Будiвлi та споруди     Свыше 20рокiв 

Машини та обладнання   От 5 до 10 рокiв 

Транспортнi засоби От 7 до 10 лет  

Iнструмент, меблi та приладдя   4 рокiв 

прочие  5 рокiв 

 

Для розрахунку амортизацiї використовується прямолiнiйний метод з урахуванням 

класифiкацiї основних засобiв . 

 Фотополимерно-печатнi форми амортизуються по виробничному методу в залежностi вiд  

кiлькостi  вiддрукованих вiдбиткiв. 

Вартiсть капiтального ремонту капiталiзується, якщо передбачається, що вiн 

подовжить строк використання вiдповiдного активу або значно пiдвищить його 

спроможнiсть приносити економiчнi вигоди. Витрати на роботи по технiчному 

обслуговуванню вiдносяться на витрати у момент понесення вiдповiдних витрат. Сума 

витрат, що пов' язана з ремонтом та полiпшенням об' єктiв основних засобiв, що не 

перевищує 10 вiдсоткiв сукупної балансової вартостi всiх груп основних засобiв на 

початок звiтного року, вiдносiться до складу витрат. Сума лiмiту витрати на ремонт 

та полiпшення основних засобiв вiдповiдно до пункту 146.12 статтi 146 роздiлу Ш 

Податкового кодексу України  для ПАТ "РКФ" склала на 2014 рiк 1078871 грн. 

 

 Загальнi данi про основнi засобi наданi у таблицi нижче даної таблiцi : 

 

 Класи основних засобiв, що облiковуються Товариством  Всього 

 Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби

 Iнструмент  

та приладдя Бiблiотечний фонд и МНМА  

Первiсна вартiсть чи оцiнка на 01.01.2014, тис. грн. 11204 21795 1186 2371 138

 36694 

Придбано тис. грн.  898 2 381 12 1293 

Вибуло, тис. грн.  

  75   1 76 

Переоцiнка, тис. грн.       

Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн.        

Первiсна вартiсть чи оцiнка на 31.12.2014 тис. грн. 11204 22618 1188 2752 149

 37911 

Знос та зменшення корисностi на 01.01.2014 

тис. грн. 6459 16959 1088 1246 138 25890 

Амортизацiйнi вiдрахування, тис. грн. 275 1403 48 215 12 1953 

Знецiнення (зменшення корисностi), 

тис. грн.       

Вибуло, тис. грн.  

  75   1 76 

Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн.        

Знос та зменшення корисностi на 31.12.2014 

тис. грн. 6734 18287 1136 1461 149 27767 

Чиста балансова вартiсть на 01.01.2014,  

тис. грн.   4745 4836 98 1125  10804 

Чиста балансова вартiсть на 31.12.2014,  

тис. грн.   4470 4331 52 1291  10144 

 

Згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби", Товариство  розкриває також 

наступну iнформацiю. 



Переоцiнка основних засобiв у 2014 роцi не проводилася, податкових ефектiв у 

зв'язку з переоцiнкою немає. Iнших змiн вартостi, крiм розкритих у таблицi, не 

було. 

Всi класи основних засобiв облiковуються за моделлю iсторичної собiвартостi за 

вирахуваннями накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi 

(знецiнення), використовуванi методи амортизацiї та термiни корисного використання 

розкритi пiд час опису положень Облiкової полiтики.  

Активiв, класифiкованих як утримуваних для продажу або груп вибуття не має. 

Припиненої дiяльностi протягом 2014 року не було. Ознак знецiнення основних 

засобiв виявлено не було, збитки вiд зменшення корисностi не визнавалися. 

Вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi не проводилося. 

Амортизацiя основних засобiв визнавалася як витрати, не капiталiзувалася у 

балансову вартiсть iнших активiв. Компанiя не веде будiвництва або ремонтних робiт 

власними силами. 

Курсових рiзниць та їхнього впливу на балансову вартiсть основних засобiв  немає. 

Всi основнi засоби, що розкритi у цiй фiнансовiй звiтностi, належать Компанiї без 

будь-яких обмежень права власностi. Основних засобiв, переданих у заставу, або у 

забезпечення зобов'язань, у т.ч. третiх осiб, немає. 

Договiрних зобов'язань щодо придбання основних засобiв у майбутньому немає. 

Попереднiх оплат у зв'язку з придбанням чи продажем основних засобiв у майбутньому 

немає. 

Вiдшкодування вартостi ранiше пошкоджених (втрачених) основних засобiв не 

проводилося (таких випадкiв не було). 

Основних засобiв, що тимчасово не використовуються або вибули з експлуатацiї, 

немає. 

Загальна первiсна вартiсть повнiстю самортiзованих основних засобiв, що 

знаходяться у використаннi становить:  

 Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 1147 тис.грн. 

Вартiсть основних засобiв, що взятi в заставу  -  нет                          

 

5. Незавершене будiвництво. 

До статi ". Незавершене будiвництво" включається вартiсть придбання чи вартiсть 

виробництва ще незавершених об'єктiв, якi пiсля укомплектування та прийняття їх у 

користування будуть визнанi у складi основних засобiв чи iнвестицiйної 

нерухомостi, якi вiдносяться до iнвестицiй. 

 

Найменування показника            За 2014 рiк На 31.12.2014 На 01.01.2014 

Капiтальне будiвництво    

Придбання (виготовлення) основних засобiв 865 52 25 

Придбання (виготовлення) iнших необоротних  матерiальних актiвiв 15   

Разом 880 52 25 

                                    

 

6. Iнвестiцii 

Фiнансовi вкладення, як довгостроковi, так i короткостроковi, наведенi за 

фактичними витратами на придбання. При вибуттi фiнансових вкладень, вони 

оцiнюються за середньою вартостi. Резерви пiд знецiнення вкладень у цiннi папери 

не створювались 

Виды инвестиций  Код ЕДРПУ Адреса Данные на 01.01.2014., тыс. грн

 Прибыло, т.грн. Выбыло, тыс. грн.. Данные на 31.12.2014., тыс. грн.. 

ТОВ "Корпорацiя "АПК" 31439847 м.Харкiв, пр.Гагарiна,буд.98 300,0 - -

 300,0 

ТОВ "Нiка" 31126654 Харкiвська обл.,Харкiвський р-н смт Рогань,вул..Ленiна,57

 8,3 - - 8,3 

ПрАТ "ХIС" 24142526 62300,Харкiвська обл..Дергачiвський р-

н,Дергачi,вул..Садолва,буд.16 186,0 - - 186,0 

                                                     

7. З А П А С I 

Матерiально-виробничi запаси оцiненi в сумi фактичних витрат на придбання. 

Вартiсть сировини та основних матерiалiв утворюють основу виготовлення продукцiї. 

Матерiально-виробничi запаси вiдносяться до складу прямих матерiальних витрат. 

Прямi матерiальнi витрати зменшуються на вартiсть зворотних вiдходiв, отриманих у 

процесi виробництва. Списання матерiально-виробничих запасiв на виробництво 

вiдбувається по середньозваженої собiвартостi  згiдно наказу про облiкову полiтику 

.          

До складу запасiв входять матерiальнi цiнностi, призначенi для споживання при 

здiйснення робiт або послуг на всiх стадiях ; у виглядi безпосередньо запасiв на 

складах, у виглядi товарiв, якi закупленi i зберегаються для перепродажу. Запаси 

оцiнюються по середньозваженої  собiвартостi 

Найменування показника Балансова вартiсть на 01.12.2014 Балансова вартiсть на 

31.12.2014 



Сировина i матерiалi 1294 1363 

Паливо 27 28 

Тара i тарнi матерiали 4 6 

Будiвельнi матерiали 11 17 

Запаснi частини 306 295 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 179 190 

Товари 1712 1350 

Незавершене виробництво 229 261 

Готова продукцiя 1065 591 

Разом 4827 4101 

На початок року значилося матерiально-технiчних запасiв на загальну суму 4827 

тис.грн. на кiнець року - 4101 т.грн. 

Змiнилася кiлькiсть товарно-матерiальних цiнностей на центральних складах. При 

аналiзi складу товарно-матерiальних цiнностей видно, що принципових змiн за 

структурою товарно-матерiальних запасiв не вiдбулося. В основному на змiну цього 

показника вплинуло збiльшення вартостi iмпортної сировини та його кiлькостi, 

замовлене пiд виробничi плани. Виросли залишки товарно-матерiальних запасiв у 

виробничих цехах. Оборотнiсть матерiалiв у 2014 роцi склала 24 днiв (2013р. 

25днi). Списання  матерiалiв в виробництво (код 18.12) виробляється згiдно по 

Технiчного Завдання, форма його  затверджено наказом по пiдприємству. Затвердженi 

норми списання матерiалiв, якi проставляються в технiчному завданнi. Списання 

проводиться за фактичними нормам, але не вище встановлених норм. 

У складi готової продукцiї вiдображенi закiнченi виробництвом вироби, якi пройшли 

технiчний контроль згiдно з вимогами вiдповiдних стандартiв. Готова продукцiя 

оцiнена за фактичною виробничою собiвартiстю. Залишки готової продукцiї i товарiв 

для продажу зменшилися за рiк на  591 тис.грн.  

Товари вiдображенi за вартiстю їх придбання з урахуванням митних i транспортних 

витрат.  

 Активи (товари), що знаходяться на вiдповiдальному зберiганнi у пiдприємства на 

суму 1341 т.грн. 

Оформленi в заставу  - не маэ. 

8.Фiнансовi iнструменти (фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання)  

Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою 

вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Початок та припинення визнання фiнансових 

iнструментiв чiтко регламентуються МСФЗ. 

Фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю, при цьому, 

фiнансовi iнструменти, крiм таких що оцiнюються за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки у прибутку чи збитку, визнаються за справедливою вартiстю 

плюс/мiнус витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням 

справедливої вартостi при первiсному визнаннi є цiна угоди. 

8.1.Фiнансовi активи 

Товариство подає iнформацiю про свої iншi фiнансовi активи з такою деталiзацiєю: 

а)  фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням  

переоцiнки у прибутку чи збитку (облiковуються за справедливою вартiстю, без 

перевiрки на зменшення корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається у 

фiнансовому результатi); 

б) фiнансовi активи утримуванi до погашення (облiковуються за амортизованою 

вартiстю iз застосуванням ефективної вiдсоткової ставки, перевiряються на 

зменшення корисностi); 

в) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша монетарна ДЗ 

(облiковується за амортизованою вартiстю, перевiряється на зменшення корисностi); 

г) фiнансовi активи доступнi для продажу  (облiковуються за справедливою вартiстю, 

перевiряються на зменшення корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається 

у капiталi (через iнший сукупний дохiд); якщо неможливо достовiрно визначити 

справедливу вартiсть акцiй та iнших iнструментiв власного капiталу - облiковуються 

за собiвартiстю); 

д) депозити; 

є) грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв в банках i в касi. 

Товариство проводить оцiнку iснування об'єктивних рис знецiнення фiнансових 

активiв, крiм тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням  

переоцiнки у прибутку чи збитку. Сума збитку вiд знецiнення оцiнюється  як рiзниця 

мiж балансовою вартiстю активу та приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв. Приведена вартiсть майбутнiх грошових потокiв дисконтується за 

ефективною вiдсотковою ставкою по фiнансовому активу. 

Актiви та зобов'язання в iноземних валютах 

 При облiку господарських операцiй, здiйснених в iноземних валютах, застосовувався 

офiцiйний курс гривни, що дiяв на день здiйснення операцiї. Грошовi активи та 

зобов'язання, вартiсть яких виражена в iноземнiй валютi, вiдображенi в 

бухгалтерськiй звiтностi у сумах, обчислених на основi офiцiйного курсу гривни, 

дiяли до 31 грудня 2013 р. i склав: 



Вид валюты  Курс к гривни на 31.12.2014г.  

Доллар США  15,768 

Евро  19,2329 

Росiйоский рубль 3,0304 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и 

обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуты 

и результат отнесен на счет прибылей и убытков у сумi  228,6 т.грн. 

8. 1.Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги 

Нiякої дебiторської заборгованостi, що iнакше облiковувалася б за амортизованою 

вартiстю, не було визнано у складi фiнансових активiв, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю з вiдображенням  переоцiнки у прибутку чи збитку. 

Дебiторська заборгованiсть (монетарна) 

Монетарна дебiторська заборгованiсть представлена довгостроковою та поточною. 

Довгострокова монетарна дебiторська заборгованiсть облiковується за амортизованою 

вартiстю з використанням ставки рефiнансування НБУ 7,0% до 14.04.14г.,с 15.04.14 

г. по 16.07.14г. - 9,5%, с 17.04.14 г. по 12.11.14 г. - 12,5 %,  с 13.11.14 г. по 

31.12.2014 г. - 14 %. Ознак знецiнення довгострокової дебiторської заборгованостi 

немає. Реверсування збиткiв вiд знецiнення не було.  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть за  

вiдвантажену продукцiю ,наданi послуги оренди примiщень, вiдвантаженi оборотнi 

активи. 

Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги На 01.01.2014 На 

31.12.2014 

За вiдвантажену продукцiю 3731 1824 

За оренду примiщень 113 102 

За вiдвантаженi оборотнi активи 171 192 

Итого : 4015 2118 

Перелiк органiзацiй-покупцiв - найбiльших дебiторiв на 31.12.14 Дебiторська 

заборгованiсть 

тыс. грн.. 

1  ТОВ "Ренесанс Капiтал" 619,1 

2  ТОВ "Компанiя "Гарант Пак" 121,5 

3  ТОВ фiрма "Мушкетер" 135,1 

4  ТОВ "Снаб Инвест" 206,5 

5  ПГВ АПВ "Фiрма "Ласка" 100,0 

 Поочие покупцi 935,6 

 Всього строка баланса  1125 2117,8 

Списання дебiторської заборгованостi в 2014 роцi нi було. 

                            Сума резерву сумнiвних боргiв формується виходячи з 

платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв.    У 2014 роцi резерв  сумнiвних 

боргiв не створювався.  

                            Товариство розкриває також наступну iнформацiю 

:Товариство має  договiрнi  зобов'язань по поставцi продукцiї  :         

 

№№ п/п Назва покупця Код ЕДРПУ № договра Дата Предмет договору 

1. ТОВ "Компанiя Гарант-Пак" 33121087 46/У 10.12.2012 г. Упаковка 

споживча 

2. ПрАТ "Хладопром" 01548734 51/У/3/4-13 17.12.2012 г. Упаковка споживча 

3. ПАО "Харкiвська бiсквiтна фабрика" 00377265 47/У/92/13 10.12.2012 г.

 Упаковка споживча 

4. ТОВ "Айс Запорiжжi" 31975910 42/У 05.03.2012 г. Упаковка споживча 

5. ТОВ "Бєлая Бяроза" 21935485 50/У 10.12.2012 г. Упаковка споживча 

8. СУБ ТОВ "Українська чайна фабрика "Ахмад Тi" 25609854 48/У 10.12.2012 

г. Упаковка споживча 

9. ПАО "Чернiгiвська кондитерська фабрика "Стрiла" 00382295 52/У 19.12.2012 

г. Упаковка споживча 

10. ТОВ фiрма "Мушкетер" 20211130 44/У  14.06.2012 г. Упаковка споживча 

11. ТОВ "Картекс ЛТД" 36629622 2К 19.01.2011 г. Картон покрiвельний 

12. ТОВ "Промтех" 24284611 3К 15.01.2013 г. Картон покрiвельний 

13. ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" 00191773 2К 14.12.2011 г.

 Картон пакувальний 

14. АТ"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" 00293060 07-32/12 13.04.2012 г. Картон 

пакувальний 

15. ТОВ "Склопластик" 23855885 5К 01.02.2013 г. Картон покрiвельний 

16. ''Volokno Europe" Sp. Z o.o. Польша 

 010211 01.02.2011 г.  

Картон покрiвельний 

Товариство  володiє iнвестицiйною нерухомiстю. Протягом року Товариство надавала в 

оренду власний iнвестицiйною нерухомiсть, тобто виступала орендодавцем за угодою 

операцiйної оренди.  

Опис угоди Товариства про оренду як орендодавця: 



 

№ п/п АРЕНДАТОР Код ОКПО № договора, дата Занимаемая 

площадь, м? Арендная плата за 1м?, грн. 

1 Приватний нотарiус 

Євсєєва О.I. 2820304403 № 06/01/14-0 вiд 06.01.2014  34,25 10,00 12,00 

2 ФО-П Дем'яненко П.М. 2790415652 № 09/01/14-О вiд 09.01.2014 31,35 10,00

 12,00 

3 ТОВ "Спiльне пiдприємство "ЧКД-ФЛАММЕ"     37191247 №03/05-12.А 

03.05.2012 412,8 8,00 9,60 

4 ФО-П Кривонiс В.I. 2012523347 № 03/01/14-А от 03.03.2014 10,00 8,00

 9,60 

5 КП "Центральна районна аптека №30"     01974572 №1/09-О вiд 

12.01.2009 90,3 10,00 12,00 

6 ПАТ "Укртелеком"     25614660 № 1/10/13-О вiд 01.10.2013 178,5 10,00

 12,00 

7 ПАТ "Укртелеком"     25614660 № 1/11/13-О вiд 01.11.2013 25 10,00

 12,00 

8 АТ "Ощадбанк"     09351600 №01/11/11-О вiд 

01.11.2011 25,.1 12,9 15,5 

9 ТОВ "НIКА"      31126654 № 30/12/11-А вiд 

30.12.2011 34,1 12,33 14,796 

10 АК "Обленерго"     00131954 № 7/03-07.О/4/01/03 вiд 

01.03.2007 355,9 5,00 6,00 

11 ООО "Промтех групп" 38398074 1/11-А.12 вiд 21.11.2012 г. 10,0 10,0

 12,0 

12 ООО "Промтех" 24284611 01/09/43-О вiд 01.09.2013 г. 8,0 10,0 12,0 

13 ФЛП Сухов С.А. 259270117 №10/10/13-О вiд 10.10.2013 78,9 8 9,6 

14 ПКВФ "Олiмпiя" 30136293 №01/08/14-О вiд 01.08.2014 18,1 10 12 

15 ТОВ "Сервiспей" 35368047 №04/09/14-О вiд 04.09.2014 80 10 12 

16 ФОП Д'яченко О.В. 2818917272  №01/09/14-О вiд 01.09.2014 36,6 10 12 

17 ФОП "Д'яченко О.В. 2818917272 № 01/10/14-О вiд 01.10.2014 1152 10

 12 

18 ФОП Алiпов В.О. 851414 №2/09/14-О 120,2 10 12 

  

   Ця орендна угода не має ознак фiнансової оренди, класифiкується як операцiйна 

оренда; iнших орендних угод немає. Невiдмовних угод про операцiйну оренду та 

суборенду немає. Непередбачених орендних платежiв за цими договорами немає. Нiяких 

обмежень угодами оренди не встановлено (що стосуються дивiдендiв, додаткового 

боргу, подальшої оренди тощо). Застережень про змiннi цiни угоди не мiстять, 

нiяких обмовок стосовно права придбання угоди не мiстять.  

8.2.Аванси виданi. 

Аванси виданi включають дебiторську заборгованiсть  постачальникiв за ТМЦ, послуги 

з поставки та транзиту газу та електроенергiї  -  629,3 т.грн. 

8.3. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає дебiторську заборгованiсть с 

покупцями за основнi засобi, дебiторську заборгованiсть по договорам доручення, 

дебiторську заборгованiсть с державними цiльовими фондами, дебiторську 

заборгованiсть с фiзичними особами 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть На 01.01.2014 На 31.12.2014 

З фiзичними особами 195 239 

З iншими дебiторами 4 23 

Разом  : 219 262 

8.4. Iншi оборотнi активи   

В цiй примiтцi розкриваються суми по статтях активiв балансу, що не увiйшли в iншi 

примiтки. 

Стаття "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" мiстить в собi фiнансовi активи, 

описанi у Примiтцi 9 "Iншi фiнансовi активи" , а також iншi активи, що 

розкриваються тут: 

В составе iнших оборотных активiв вiдображено :  

Статья  На 01.01.2014 Сумма, тис грн..  На 31. 12.2014 Сумма, тис грн..  

Розрахунки по податковим накладним 44 174 

Итого:  44 174 

8.5. Грошовi коштi 

До складу грошових коштiв вiдносяться наявнi коштi i кошти на рахунках у банках 

роздiльно в нацiональнiй та iноземнiй валютi. 

Найменування показника На 01.01.2014 На 31.12.2014 

Поточний рахунок банка в нацiональнiй валютi 57 398 

Поточний рахунок банка в iноземнiй валютi - - 

Каса в нацiональнiй валютi 1 2 

Iтого : 58 58 

Всi грошовi кошти доступнi для використання, обмежень не встановлено. 



Додатковi розкриття iз Звiту про рух грошових коштiв за 2014 рiк: 

- Iнвестування в операцiйну потужнiсть склало  - 1189 т.грн. 

- Розкриття грошових потокiв за сегментами не проводиться, тому що видiлено 

один сегмент, грошовi потоки якого дорiвнюють потокам Товариства. 

- Грошових потокiв вiд припиненої дiяльностi немає. 

- Елементи руху грошових коштiв за 2014 рiк безпосередньо вiд  договiрних 

контрактiв (у складi операцiйної дiяльностi): 

- Отримано  платежiв - 40001  тис. грн.   

8.6.Витрати  майбутнiх перiодiв 

Витрати, виробленi Товариством у звiтному роцi, але якi вiдносяться до наступних 

звiтних перiодiв (сплаченi наперед орендна плата, страховi платежi, перiодичнi 

пiдписка, лiцензiї, реєстрацiя препаратiв, програмнi продукти, витрати по 

сертифiкацiї тощо), вiдображенi як витрати майбутнiх перiодiв. Цi витрати 

списуються за призначенням рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони належать. 

Перiодичнi пiдписка в 2014 роцi  - 5414,5 грн. 

Балансова вартiсть активiв на 01.01.2014 р. - 20677 тис. грн. 

Балансова вартiсть на 31.12.2014 р. -  18427   тис. грн. 

9. Акцiонерний капiтал та iншi статтi власного капiталу 

Власний капiтал Товариства складається з: статутного капiталу, iншого додаткового 

капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку.  

9.1. Статутний капiтал складається з 21238800 шт. простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 0,25 грн., на загальну номiнальну суму 5310 тис. грн. Станом 

на 01.01.2014 р. та 31.12.2014 р. Статутний капiтал сплачений повнiстю, згiдно з 

вимогами законодавства. Протягом 2014 року розмiр статутного капiталу не 

змiнювався : 

Кiлькiсть ,штук Номiнальна  вартiсть, грн.. Номiнальна вартiсть акцiй, 

знаходяться в власностi Товариства 

Простi iменнi акцiї 21238800 0,25 5309700 

Середньозважена  кiлькiсть акцiй в 2014 р. - 21238800 шт. 

На 31.12.2014 р. 86,4853 % акцiй належать  :  

Власник 21,3468 % :  Терещенко Ганна Анатолiївна (2527617260); 

Власник 38,5975% : Чихладзе Тетяна Валерiївна (2448012504) ; 

Власник 26,541 % :  Терещенко Вiталiй Сергiйович  (2447234495); 

Змiни у кiлькiсному складi власного капiталу на загальну сум тис. грн. детально 

наведено у Звiтi про змiни у власному капiталi за 2014 рiк, вони складаються з 

збитка у сумi  301 тис. грн., що зменьшив капiтал.  

Напрямки використання нерозподiленого прибутку затверджуються Загальними зборами 

акцiонерiв. 

Дивiденд - це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акцiонеру з 

розрахунку на одну належну йому акцiю. На кожну просту акцiю Товариства 

нараховується одинакiв розмiр дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв на одну акцiю 

затверджується Загальними зборами акцiонерiв. Виплата дивiдендiв здiйснюється за 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства з чистого прибутку звiтного року у 

строк не пiзнiше шести мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення про 

виплату дивiдендiв. 

Виплати дивiдендiв не було, розподiлу чистого прибутку протягом 2014 року не було. 

9.2. Розмiр резервного капiталу на 31.12.2014 р. становить  18 т. грн. 

9.3.Iнший додатковий капiтал на 31.12.2014 р. становить 9446 т.грн. 

10.Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв 

10.1. Iншi забезпечення. 

Товариство створює забезпечення виплат персоналу з майбутнiх щорiчних вiдпусток, з 

урахуванням витрат на єдиний соцiальний внесок у розмiрi 36,93%; забезпечення 

оцiнено наступним чином,тис. грн. : 

Забезпечення на 01.01.2014 Використано Сформовано Забезпечення на 31.12.2014 

9 246 257 20 

11. Фiнансовi зобов'язання 

Товариство класифiкує непохiднi фiнансовi зобов'язання за наступними категорiями: 

а) фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням  

переоцiнки у прибутку чи збитку (облiковуються за справедливою вартiстю,  змiна 

справедливої вартостi вiдображається у фiнансовому результатi); 

б) iншi фiнансовi зобов'язання (облiковуються за амортизованою вартiстю iз 

застосуванням ефективної вiдсоткової ставки). 

Зобов'язання по строку їх погашення класифiкуються на короткостроковi (зi строком 

погашення протягом 12 мiсяцiв з дати балансу) та довгостроковi. 

11.1  Довгостроковi зобов' язання 

11.1.1. Вiдстроченi податковi  зобов' язання 

Податковi активи та зобов'язання щодо поточного податку за поточнi i попереднi 

перiоди оцiнюються по сумi, яка, як очiкується, повинна бути вiдшкодована 

податковими органами або сплачена податковим органам. Податковi ставки i податкове 

законодавство, застосованi для розрахунку даної суми, - це ставки i закони, 

прийнятi на звiтну дату. 



З 01.01.2011 року вступив в дiю Податковий кодекс України, а в частинi 

оподаткування прибутку пiдприємств - з квiтня 2011 року. Податковий кодекс, мiж 

iншим, передбачає зближення бухгалтерського та податкового облiку. 

Для числення податку  з 2011 року застосовуються наступнi ставки: 

- з 1 квiтня 2011 року до 31 грудня 2011 року - 23 %; 

- з 1 сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року - 21 %; 

- з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року - 18 %; 

- з 1 сiчня 2014 року - 18 %. 

Керiвництво пiдприємства проводить оцiнку впливу нових правил оподаткування на 

показники фiнансової звiтностi пiдприємства. 

Вiдстрочений податок на прибуток (МСБО 12) за методом зобов'язань шляхом визнання 

тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх 

балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiм тимчасовим податковим 

рiзницям. 

Вiдстроченi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими 

рiзницями, невикористаними податковими пiльгами та невикористаними податковими 

збитками у тому розмiрi, в якому iснує значна ймовiрнiсть того, що буде iснувати 

прибуток до оподаткування, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, 

невикористанi податковi пiльги та невикористанi податковi збитки.  

Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається на кожну звiтну 

дату i зменшується, якщо ймовiрнiсть того, що буде мати мiсце достатнiй 

оподаткований прибуток, який дозволить використати всю чи частину вiдстрочених 

податкових активiв, мала. 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визнаються за податковими ставками, 

якi, як передбачається, застосовуватимуться в звiтному роцi, коли актив буде 

реалiзований, а зобов'язання погашено.  

Змiнi вiдстрочених податкових активiв/ зобов'язань протягом року  

Вiдстроченi податковi активи За 2013 рiк За 2014 рiк 

На 01.01.2014 3 1 

Вiдображення в Звiтi про сукупний прибуток   

Вплив змiн ставки податку на прибуток 2  

На 31.12.2014 1 1 

Зазначенi вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображенi в рядку 1045 Балансу. 

11.2. Поточнi зобов'язаннi  

Поточнi зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю :                 

Стаття Станом на 01.01.2014 Станом на 31.12.2014 Пояснення щодо змiсту 

суттєвих сум 

Короткостроковi кредити банкiв 799 - На поповненнi оборотних активiв 

Векселi виданi 498 350 За товарно-матерiальнi цiнностi 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3084 1748 За 

сировину, матерiали для виробництва 

Поточнi зобов'язання за розрахунками:    

з бюджетом 88 77 ПДВ та податок с физичнiх осiб 

З одержаних авансiв 133 909 Передплата згiдно договорiв  

Зi страхування 56 39 Вiдрахування на з/плату  

З оплатi працi 117 128 Заборгованiсть по з/платi 

Доходи майбутнiх перiодiв 26 23  

Iншi поточнi зобов'язання  819 387 Розрахунки с iншими дебiторами 

Разом поточнi зобов'язаннi  5620 3661  

Пiдприємство  розкриває поточнi зобов'язання детальнiшi : 

11.2.1.  ПАТ "Роганська картонна фабрика" станом на 31.12.2014 р. не має  

короткостроковi кредити    

11.2.2. Векселi виданi 

Пiдприємство в розрахунках з пiдприємствами використовує вексельну форму 

розрахункiв. Застосування пiдприємством векселiв у розрахунках викликано переважно 

нестачею обiгових коштiв i обмеженим колом банкiвських послуг. Проведення 

розрахункiв за допомогою векселiв дає можливiсть суттєво збiльшити обсяг оборотних 

коштiв. Будучи рiзновидом кредитних грошей, вексель дозволяє без залучення значної 

кiлькостi грошових коштiв зробити погашення взаємних боргiв суб'єктiв 

господарської дiяльностi. 

 Простий вексель  є письмовий документ, що мiстить просте i нiчим не 

обумовлене зобов'язання векселедержателя сплатити певну суму у визначений термiн i 

в певному мiсцi одержувачу коштiв за його наказом.  

 Стан розрахункiв вказано у таблицi  : 

Найменування пiдприємства, органiзацiї № векселя Сума, грн.. За чого Строк 

пред' явлення 

АТ "ХIС" № 80350385291667 150000 За ТМЦ По пред 'явленню 

ТОВ "Єнергосоюз" АА № 0856714 200000 За ТМЦ По пред 'явленню 

Разом :  350000   

 11.2.3.Кредiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги.  



  

 Перелiк организаций-поставщиков - найбiльших кредиторiв на 31.12.2014 р.

 Кредиторська заборгованiсть, тис. грн...  

1 ТОВ "Планета Iнкс" 310,5 

4  ТОВ "Нiка" 348,3 

 ТОВ "Флексорес" 117,9 

5  ТОВ "Лазер Флекс" 242,9 

6  ПрАТ "ТЕРIХЕМ ЛУЦЬК" 185,0 

 ТОВ "Ника друк" 121,7 

7  Iншi постачальники 422,0 

8 Разом : 1748,3 

 

Товариство розкриває також наступну iнформацiю :Товариство має  договiрнi  

зобов'язань з майбутнього придбання : 

 

№№ 

п/п Найменування органiзацiї Код ОКПО № Договору Дата договору

 Предмет договору 

1 ПАТ "Харкiвгаз" 03359500 № 11П-ПРГ-05-2013р 28.12.2012р Постачання 

газу 

2 ПАТ "ТК "Барвiнок" 31438068 №  АЕ070421 24.04.2013р Постачання 

ел.енергiї 

3 Мерефянська фiлiя Харкiвгаз 25174273 № 11Т-ПРФ19П 29.12.2012р

 Транспортування газу 

4 АК "Харкiвобленерго" 00131954 № 1001 29.05.2004р КРЕ 

5 КП "Тепловi мережi" 33561415 № 190 вiд 01.10.2012р 01.10.2012р

 Переробка газу в теплову енергiю 

6 ТОВ "ПЛЮС" ЛТД 14023884 №0075 01.03.2013 р. Поставка плiвки,скотч 

7 ТОВ "Сервiсопторг" 31543614 №0704-13 20.02.2013р Поставка фольги 

кашированої 

8 ПрАТ спiльне українсько-словацьке пiдприємство "Терiхем-Луцьк" 25093118

 №01/05/2013 07.05.2013 р. Поставка плiвки полiпропiленової 

11. ТОВ "КМВ" 35872859 №19/01-1 19.01.2012р Поставка паперу з твiст-

ефектом 

12. Dor Chemicals,Dor Film Ltd Израиль № DF-RC-01 10.07.2011р Поставка 

плiвки полiпропiленової 

13. ТОВ "Екотек" 32136485 №01/01В 16.01.2013р Постачання вторсировини 

9. ПФ "Союз" 30589904 №07/04В 01.04.2013р Постачання вторсировини 

10. ПАТЗ-д "Пiвденкабель" 00214534 №21-03/12 21.03.2012р Постачання 

вторсировини 

12.Визнання доходiв i витрат 

Доходи вiд виробничої дiяльностi формуються з реалiзацiї виробленої продукцiї  

вiдповiдно до договорiв. 

Дохiд визнається за методом нарахування пiд час збiльшення активу або зменшення 

зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання 

капiталу за рахунок внескiв учасникiв Товариства), за умови, що оцiнка доходу може 

бути достовiрно визначена. 

Критерiї визнання доходу та специфiчнi умови стосовно визнання рiзних типiв доходу 

- вiдповiдно до вимог МСБО 18 "Виручка".Витратами звiтного перiоду визнаються або 

зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного 

капiталу Компанiї (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або 

розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. 

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здiйсненi. 

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у 

складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.     

                        

Вид деятельности  Выручка, тис грн.. Собiвартiсть, тис грн.. Валовий прибуток, 

тис грн.. 

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї -Внутрiшний  рынок  26452,1 23266,5

 +3185,6 

Виручка от реалiзацiї продукции -Экспорт  (тис.грн.)  4630,3 4570,7 +59,6 

Виручка от реалiзацiї теплоэнергии 835,1 638,8 +196,3 

Виручка от реалiзацiї товарiв           4,7 4,7 - 

Виручка от реалiзацiї услуг          88,9           70,5 +18,4 

Разом   : 32011,1 28551,2          +3459,5 

12.1. Операцiйний дохiд                   Виручка вiд продажу продукцiї i надання 

послуг визнавалася принаймнi вiдвантаження продукцiї покупцям (або надання послуг) 

i пред'явлення їм розрахункових документiв. Вона вiдображена у звiтностi за 

мiнусом податку на додану вартiсть, податку з продажiв, митних зборiв i знижок, 

наданих покупцям, за винятком особливих, фiнансових знижок, що надаються покупцям 



при виконаннi останнiми особливих умов, обумовлених у полiтицi продажiв, 

узгодженої з покупцями. Виручка вiд продажу продукцiї i надання послуг в 2012 роцi  

надана в таблицi : Дохiд зi реалiзацiї виробленої продукцiї  вiдображен  у рядку 

010 "Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". 

Вид деятельности  Выручка, тис грн.. с ПДВ Виручка, тис.грн. без ПДВ В 

т.ч. єкспорт 

Виручка вiд реалiзацiї виробленiй продукцiї - картон кровельний 14055,1

 12484,3 4630,3 

Виручка вiд реалiзацiї виробленiй продукцiї - упаковка  22317,8 18598,1

 - 

Виручка от реалiзацiї теплоэнергии 1002,1 835,1  

Вiручка от реалiзацiї товарiв 4,7 4,7  

Вiручка от реалiзацiї послуг 106,5 88,9  

Итого    : 37486,2 32011,1 4630,3 

        Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость принимался 

показатель отгрузки. Для целей налога на прибыль принимался показатель отгрузки. 

Крiм того, 14,5 % продукцiї и товарiв вiдвантажены на експорт, вiдповiдно 

застосовувалася  ставка НДС 0%.  

12.2. Iншi операцiйний доходи : 

              Iншiй операцiйний дохiд наданий в таблицi : 

 

 

Назва доходiв Сума, т.грн. 

Доходи вiд оренди 167 

Доходi вiд реалiзацiї iноземної валюти 38 

Доходi вiд реалiзацiї оборотних активiв 191 

Дохiд от одержаних дотацiї 29 

Дохiд от вiдшкодування комунальних послуг 318 

Дохiд от знищення кредиторської заборгованiстi 488 

Iншi види доходiв 32 

Разом : 1263 

12.3. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

Стаття Сума, тис. грн. 

Матерiальнi витрати та витрати на оплату послуг 26012,4 

Заробiтна плата працiвникiв 3286,2 

Нарахування на заробiтну плату працiвникiв 1215,8 

Амортизацiя основних засобiв 1958,7 

ИТОГО 32473,1 

Вартiсть товарiв 4,7 

Всього собiвартiсть реалiзованої продукцiї 32477,8 

12.3.1. Собiвартiсть продукцiї 

До собiвартостi виробленої продукцiї вiднесено сировина та матерiали, витраченi 

згiдно норм технологiчного процесу, заробiтна плата основних та допомiжних 

робочих, задействованих на виконання виробничного плану, вiдрахування  на 

соцiальнi заходi (36,93%), амортизацiї виробничного обладнання  та iншi витрати, 

що включено до рядку 2050 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг)": 

Стаття Сума, тис. грн. 

Сировина та материали 21246,0 

Заробiтна плата працiвникiв, дiяльнiсть яких безпосередньо пов'язана з веденням 

виробничнiй  дiяльностi 2865,3 

Нарахування на заробiтну плату працiвникiв, дiяльнiсть яких безпосередньо 

пов'язана з веденням виробничной дiяльностi 1060,8 

Амортизацiя основних засобiв 1707,9 

Послуги сторiних  органiзациї 1666,3 

ИТОГО 28546,3 

Стоимость товарiв 4,7 

ВСЬОГО : 28551,0 

12.3.2. Адмiнiстративнi витрати 

В рядок 070 "Адмiнiстративнi витрати" включено наступнi статтi: 

Стаття Сума, тис. грн. 

Заробiтна плата АУП и не АУП 899 

Забезпечення виплат вiдпусток 77 

Єдиний соцiальний внесок на з/плату та резерв вiдпусток 319 

Содержание сторожевою охоронi 17 

Содержание легкового транспорта 55 

Содержание адмiнiстративних зданий 275 

Амортизацiя основних засобiв 239 

Iзнос необоротних активiв 3 

Амортiзацiя нематерiальних активiв 6 

Рас ходi по охоронi працi 1 



Поштово- кур'єрськi, телефоннi та канцелярськi витрати 7 

Витрати на вiдрядження  3 

Услуги сторонних организацций : 197 

Поверка приборiв 9 

Послуги по сопровождению програми 7 

Послуги зв язку 55 

Заправка картриджа 10 

Лабораторнi послiдження 3 

Ремонт техникi 5 

Юридичнi послуги, консалтингови 55 

Послуги банкiв 46 

Аудиторськi , юридiчни,консалтинговi послуги 7 

Прочие витрати 10 

Витратi на осовение нових вiдiв продукцiї 54 

ВСЬОГО 2162 

12.3.3. Витрати за збут  

Рядок 080 "Витрати на збут" мiстить в : 

Стаття Сума, тис. грн. 

Заробiтна плата  214 

Забезпечення виплат вiдпусток 16 

Єдиний соцiальний внесок на з/плату та резерв вiдпусток 71 

Витрати по патенту 1 

Транспортнi витрати 294 

Товарно-матерiальни цiнностi на упаковку продукцiї 10 

Износ 2 

Послуги сторонних организаций 1152 

ВСЬОГО 1760 

12.3.4. Iншi операцiйнi витрати 

В рядок 090 "Iншi операцiйнi витрати" включено наступнi статтi: 

Стаття Сума, тис. грн. 

Потери вiд операцiйної курсовой рiзнiци 70 

Собiвартiсть реалiзованих запасiв 171 

Витрати по газу на опалення селища 274 

Штрафи,пени 13 

Пiдпiска на перiод.iздання 5 

Обов язиковi податки 159 

Амортизацiя основних засобiв 1 

Оплата больничного лiста (5 днiв) 48 

Оплата простоiв 35 

Вiдрахування на резерв вiдпусток 3 

Оплата вiдпуска участнiку Чорнобiльскої аварii 2 

Льготная пенсiя 30 

Содержание медпункта 7 

Послуги стороних организацiї 39 

Витрати по ценим буцмагам 28 

ВСЬОГО 885 

12.4. Єлементи операцiйних витрат 

Найменування показника                        Сума, т.грн. 

Матерiальнi витрати 24368 

Витрати на оплату працi 3286 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 1216 

Амортизацiя 1959 

Iншi операцiйни витрати 1911 

Разом 32740 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдрiзняється вiд елементiв витрат на 

вiдхилення залишкiв незавершеного виробництва и готової продукцiї на початок i 

кiнець року, на суму реалiзованих оборотних активiв, товарiв ( по собiвартостi), а 

також  втрати от порчi ТМЦ :                      

Найменування показника                 Сума 

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 33358 

Незавершене виробництво :  

                         на 01.01.2014 р. 229 (-) 

                         на 31.12.2014 р. 261(+) 

Готова продукцiя  

                         на 01.01.2014 р. 1065 (-) 

                         на 31.12.2014 р. 591 (+) 

Собiвартiсть реалiзованих запасiв 171(-) 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв 5(-) 

Втрати от порчi ТМЦ - 

Всього операцiйних витрат 32740 



12.5. Iншi витрати 

 

В рядок 160 "Iншi витрати" включено наступнi статтi: 

Стаття Сума, тис. грн. 

Благодiйна помощь 11 

Неоперацiйна курсова рiзнiца 186 

ВСЬОГО 197 

13. Показники прибутковастi  

 

Доходи та витрати (склад) 

У бухгалтерському облiку доходи та витрати, що включаються у звiт про сукупнi 

прибутки та збитки, класифiкуються по групах, склад їх вiдповiдає складу доходiв 

та витрат за нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, що не 

суперечить МСФЗ. Склад iнших сукупних доходiв вiдповiдає вимогам МСФЗ. Витрати 

вiдображаються за функцiєю витрат iз додатковим розкриттям за характером витрат. 

 

Показатель  2014 г            2013 г  

Выручка  32011         28612 

Производственная себестоимость  28551 25244 

Валовая прибыль  3460 3368 

Валовая рентабельность  10,8 % 11,8% 

Iншi операцiйни доходi 1263 623 

Адмiнiстратiвнi витрати  2162 2065 

Витрати на сбут 1760 1631 

Iншi операцiйнi витрати 885 616 

Прибыль от продаж  -84 -321 

Iншi доходи 47 9 

Фiнансовi витрати 68 151 

Iншi витрати 197 11 

Прибыль (убыток) до налогообложения  -302 -474 

Чистая прибыль  -301 -472 

Рентабельность    

13.1.Прибуток на акцiю 

Базовий прибуток на акцiю вiдображає частину прибутку звiтного перiоду, належної 

акцiонерам-власникам звичайних акцiй. Вона розрахована як вiдношення базового 

прибутку за звiтний рiк до середньозваженого кiлькостi звичайних акцiй в обiгу 

протягом звiтного року. Базовий прибуток дорiвнює чистого прибутку за звiтний рiк 

(рядок 200 звiту про прибутки i збитки). При розрахунку середньозваженої кiлькостi 

звичайних акцiй в обiгу протягом звiтного року акцiї Товариства, викупленi 

(придбанi) Товариством, вiднiмати 

 2014 г  

Базовий прибуток за отчетный год, тыс грн..  -301 

Средневзвешенное количество простих iмених акцiй в обращении в течение отчетного 

рока, акций  21238800 

БАЗОВИЙ ПРИБУТОК НА АКЦИЮ, грн.. -0,01 

14. Органами управлiння пiдприємства Є : 

- Загальнi збори акцiонерiв ; 

- Наглядова Рада ; 

- Рада правлiння ; 

- Ревiзiйна комiсiя. 

Загальнi збори є вищим органом Товариства. 

Наглядова Рада є органом Товариства що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства 

i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Законодавством, контролює та  регулює 

дiяльнiсть Голови правлiння. 

До складу Наглядової Ради входять : 

Голова Наглядової ради - Чихладзе Давид Єдуардовiч 

Секретар  Наглядової ради - Терещенко Ганна Анатолiївна 

Члени Наглядової ради :                         Коринько В.И. 

                                                Чихладзе Т.В. 

                                                Ковтун Е.И. 

                                                Слета Е.М. 

                                                Гандз О.I. 

До складу Ради правлiння входять : 

Голова правлiння  Ладиженський Г.В. 

Секретар правлiння Коршунова С.О. 

Члени правлiння                    Михасенко О.В. 

                                   Iсак Н.М. 

                                   Арсеньєв В.А. 

 

Голова правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю пiдприємства.                

15.1. Винагороди працiвникам 



Умовних зобов'язань, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями з виплат по 

закiнченнi трудової дiяльностi, вихiдних допомог тощо немає. 

Склад витрат, пов'язаних з персоналом та залученням фiзичних осiб за цивiльно-

правовими договорами : 

Стаття Сума, тис. грн. з десят. знаком 

Заработная плата по сдельним расценкам 540,2 

Заробiтна плата за окладами (тарифами) 1758,6 

Дополнитьельная з/плата 486,0 

Премiї та iншi заохочування 150,1 

Оплата непрацездатностi 57,5 

Оплата отпускних 244,1 

Разом : 3236,5 

Формування резерву вiдпусток 307,3 

Iншi витрати на персонал  

Витрати за цивiльно-правовими договорами (не персонал) 28,7 

УСЬОГО  3572,5 

Єдиний соцiальний внесок на витрати на персонал 1204,2 

Єдиний соцiальний внесок на витрати за цивiльно-правовими договорами 4,5 

Внески на недержавне пенсiйне страхування персоналу Х 

Iнформацiя про види i розмiри виплат управлiнському персоналу за 2012 рiк. 

№№ п/п Вид виплати Виплати управлiнському персоналу, грн.. 

Ладиженський  Геннадiй Володимирович Михасенко Олексiй Вiкторович Iсак  Надiя 

Миколаївна Разом  

1. Виплата за окладами (тарифними ставками) 21090,47 20147,65 22294,32

 63532,44 

2. Надбавка   9975,0 9975,0 

3. Премiї     

4. Iндексацiя 1473,16 1674,07 1674,07 4821,30 

5. Додаткова з/плата  257,14  257,14 

6. Оплата щорiчних вiдпусток 1873,04 2835,06 1627,9 6336 

 Разом : 24436,67 24913,92 35571,29 

 84921,88 

 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства 

Загальними зборами обрана Ревiзiйна комiсiя. 

До складу Ревiзiйної комiсiї  входять : 

Голова Ревiзiйної комiсiї :  Аргунова О.В. 

Члени Ревiзiйної комiсiї  :  Метко О.В. 

                             Коршунов Е.В. 

16.Фiнансовi ризики та управлiння ними 

ПАТ "РКФ" наражається на фiнансовi ризики внаслiдок операцiй з фiнансовими 

iнструментами. Фiнансовi ризики включають в себе: ринковий ризик, кредитний ризик 

i ризик лiквiдностi. Метою (цiллю) управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або 

мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Нижче буде наведено опис кожного з цих ризикiв i 

короткий опис методiв, якi Товариство застосовує для управлiння ними. Змiн в цiлях 

i методах управлiння ризиками не вiдбувалося. 

Концентрацiї вказаних ризикiв у кiлькiсному вираженнi (що є очевидним i випливає з 

iнформацiї, наведеної нижче в таблицях) визначаються шляхом групування фiнансових 

iнструментiв, виходячи зi схожостi в характеристиках i однакового пiдлягання 

впливу змiн в економiчних або iнших умовах. Схожiсть характеристик є наступною: 

валюта (гривня), географiчний регiон (Україна), емiтенти та контрагенти (резиденти 

України). Компанiя не має пiдстав для iнших характеристик, тому вважається, що всi 

ризики зконцентрованi саме по вказаних характеристиках в однiй (єдинiй) групi. 

Кiлькiснi показники по цiй групi характеристик дорiвнюють загальним кiлькiсним 

показникам та окремо не наводяться.  

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдприємства, включаючи iнвестицiї, 

дебiторську заборгованiсть  пiдлягають наступним фiнансовим ризикам: 

o Ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання 

товариства, iнвестицiї можуть знецiнитися, а прибутковiсть активiв зменшитися. 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки, цiнового ризику i валютного 

ризику (у разi володiння валютою чи проведення валютних операцiй); 

o Ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з 

причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих 

обставин, товариство може бути змушений продати свої активи за бiльш низькою 

цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;  

o Кредитний ризик: Пiдприємство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових 

зобов'язань контрагентами (дебiторами). 

16.1. (а) Ринковий ризик 

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризик того, що майбутнi 

ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. 



Товариство  пiддається значному валютному ризику, тому що у 2013 роцi  здiйснювала 

валютних операцiй  : Експорт продукцiї и iмпорт. 

 

Найм Вартiсть експортованої продукцiї Виручка в iноземної валютi Послуги 

банка кореспондента Сальдо на начало року Курсова рiзнiця 

 Сума в валютi Гривневий єквiвалент Сума в валютi Гривневий 

єквiвалент  Сума в валютi Гривневий єквiвалент  

Евро 217043,75 2276907,49 217043,75 2278470,25 10668,18 х х

 +12230,94 

Долар США 64725,86 517353,8 123765,94 989261,16  59040 471907,36

 - 

Разом  2794261,29  3267731,41 10668,18  4719074,36 +12230,94 

Найм Вартiсть  iмпортованої продукцiї Сума коштiв,перерахованих за кордон

 Сальдо на начало року Курсова рiзнiця 

 Сума в валютi Гривневий єквiвалент Сума в валютi Гривневий 

єквiвалент Сума в валютi Гривневий єквiвалент  

Рос.рубль 170600 42382,16 170600 41490,52   +891,64 

Евро 1245,4 11782,21 1245,4 13185,71   -1403,53 

Долар США 204986,01 1638453,18 204986,01 1638453,18   - 

Разом  1692617,55  1693129,41   -511,89 

Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися 

внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, 

характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi 

iнструменти ринку.  

 

Компанiя  пiддається значному ризику коливання процентних ставок, оскiльки 

Компанiя  має кредитiв  в iноземної валютi. 

17. Управлiння капiталом 

На виконання вимог МСФЗ (IAS)1 "Подання фiнансової звiтностi", товариство 

розкриває цiлi, полiтики та процеси управлiння капiталом.  

У якостi капiталу управляється власний капiтал ПАТ "РКФ", у тому числi: 

акцiонерний капiтал, що складається з простих iменних акцiй, та iншi статтi 

власного капiталу, а саме, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал та 

нерозподiлений прибуток. Кiлькiснi данi про те, що управляється як капiтал, 

наведенi у Примiтцi 9. Основнi цiлi управлiння капiталом: пiдтримання достатностi 

капiталу, що встановлено законодавчо, та адекватностi капiталу для ведення 

дiяльностi та максимiзацiї вигод акцiонерiв. Пiдприємство управляє капiталом та 

змiнює його у залежностi вiд економiчних вимог та вимог законодавства. Показники, 

що використовується пiдприємство для управлiння капiталом :  

Найменуваня показника Нормативне значення 2013 р.. Примiтки 

Коефiцiєнт покриття   П/я має 1,44 грн. оборотних активiв на кожну 

гривну поточних зобов`язань i має достатньо ресурсiв для погашення поточних 

зобов`язань 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi   У випадку необхiдностi пiдпрємство 

не може лiквiдувати поточнi зобов`язаня 

Коефiцiєнт фiнансової незалежностi   Фiнансова стiйкiсть пiдприємства 

:69% вiд суми авансових коштiв ,свiдчить про невисоку залежнiсть пiдприємства вiд 

займаних коштiв 

Коефiцiєнт структури капiтала   Це значення свiдчить, що у п/а достатньо 

власного капiтала для розрахункiв по короткостроковим зобов`язанням 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв   Це говорить про те, що використання 

активiв товариства було не рентабельним. 

18. Iнформацiя про судовi позови та про подiї пiсля дати балансу. 

- Пiдприємство не має планiв по припиненню дiяльностi або окремих видiв 

дiяльностi ; 

- В 2012 роцi не було змiн в законодавствi, якi б негативно вплинули на 

дiяльнiсть пiдприємства ; 

- У пiдприємства не має  судовi позови. 

- На пiдприємствi немає втрати основного ринку збуту, або основного 

постачальника ; 

- На пiдприємстве немає проблеми з робочою силою ; 

- Пiдприємство здатне отримати фiнансування для розробки важливих напрямкiв 

своєї дiяльностi або здiйснення iншiх важливих iнвестицiй ; 

- Пiдприємство володiє правом власностi (пiдтверджене документально) i 

контролює всi активи, представленi у фiнансовiй звiтностi.  

- Пiдприємством були виконанi все аспекти договiрних забов'язань,  якi могли б 

iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть у разi їх  недотримання. Не iснує яких-

небудь додаткових угод  до дiючих договорiв, iнформацiя про якi не була розкрита. 

- Нам не вiдома про будь-якi умови або подiї, що можуть поставити пiд сумнiв 

звiтнiсть пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi 

протягом, щонайменше 12 мiсяцiв з дати фiнансої звiтностi. 



- Фiнансова звiтнiсть не мiстить перекручувань i пропускiв iнформацiї. 

 

Голова правлiння                                                                                      

Г.В.ЛАДИЖЕНСЬКИЙ 

 

 

Головний бухгалтер                                                                         

Н.М.IСАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 
 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма 

"Даниленко і партнери" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 
38278138 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Харків, пр. Тракторобудівників, б.130, кв. 205 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

4532 

27.09.2012 

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 

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 

 
 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Роганська картонна 

фабрика" 

станом на  31 грудня  2014 року. 

 

м. Харків         20 березня  2015 р. 

Аудиторський висновок адресовано керівництву підприємства та Національній  комісії 

з цінних паперів та фондового ринку. 

 

1. Вступний параграф 

На підставі угоди щодо надання аудиторських послуг № 2502/2015 від 25.02.2015 р., 

ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного ак-ціонерного 

товариства "Роганська картонна фабрика " за період діяльності з  01.01.2014 р. по 

31.12.2014 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 25 лютого 2015 року та закінчено 20 бере-зня  2015 

року. 

 

Перевірці підлягали: фінансова звітність, яка складається з  

          Форма 1 "Баланс" станом на 31.12.2014 р.; 

          Форма 2  "Звіт про фінансові результати " за 2014 р.; 

          Форма 3  "Звіт про рух грошових коштів " за 2014 р.; 

          Форма 4  "Звіт про власний капітал " за 2014 р.; 

          Примітки до фінансової звітності за 2014 р. 

Перевірці підлягали також регістри синтетичного та аналітичного обліку, зве-дені 

облікові та первинні документи, що відображають господарські операції за період з 

01 січня 2014 по 31 грудня 2014 року.  



Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 

концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні 

вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ), як того вимагає 

МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". 

Підприємство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ) 1 січня 2012 відповідно до положень МСФЗ N 1 "Перше застосування 

міжнародних стандартів фінансової звітності". За всі попередні звітні періоди, 

закінчуючи роком, який завершився 31 грудня 2011 року, Підприємство становило 

фінансову звітність відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

України 

Облікова політика товариства здійснюється на підставі наказу про облікову полі-

тику № 74 від 10.12.2013 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.  

 

 

Ця фінансова звітність складена за МСФЗ, які затверджені Радою з международніх 

стандартів фінансової звітності та станом на 31.12.2014 року опубліковані на 

Міністерства Фінансів України. 

 

2. Відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цих фінансових звітів у відповідності до нормативних актів України, 

що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впрова-

дження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 

представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шах-

райства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також 

облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

 

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність  у періоді, що перевіряв-ся 

по дату складання аудиторського висновку були:  

- Голова Правління - Ладиженський  Геннадій  Володимирович ;  

- Головний бухгалтер - Ісак Надія Миколаївна  

 

 

3.Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі 

результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку згідно 

з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародних стан-дартів 

аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 

"Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні парагра-фи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", 710 "Порівняльна ін-

формація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", 720 

"Відповіда-льність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 

перевірену аудито-ром фінансову звітність", інших міжнародних стандартів аудиту. 

Цi стандарти вимагають вiд мене дотримання вiдповiдних етичних вимог, а та-кож 

планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова 

звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання ау-диторських 

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 ко-нтролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової 

звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають об-ставинам, 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 персона-лом, та 

оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.  

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних ви-мог, а 

також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достат-ньої 

впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудитор-ських 

доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від 

судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викрив-лень 

фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ри-зиків, 

аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та 

достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських проце-

дур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.  



Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 

прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального 

представлення фінансових звітів. 

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для вислов-лення 

нашої думки. 

 

4.Висновок аудитора 

  На думку аудитора, вважається можливим зробити висновок , що фiнансова звiтнiсть 

вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публічного 

акціонерного товариства "Роганська картонна фабрика" ста-ном на 31 грудня 2014 

року, її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 

зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностiє, які 

затверджені Радою з международніх стандартів фінансової звітності та опубліковані 

на Міністерства Фінансів України. 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 

Ми  не спостерігали за  інвентаризацією основних засобів та наявних запасів ста-

ном на 31.12.2014 р., оскільки ця дата передувала призначенню нас  аудитором това-

риства. Інвентаризація заборгованостей та  зобов'язань проведена товариством не по 

усім дебіторам та кредиторам. Через обмежений обсяг робіт не мали змоги підтверди-

ти  кількість  основних засобів та товарно-матеріальних цінностей шляхом 

проведення інших аудиторських процедур, також   не мали змоги підтвердити суми 

заборгованос-тей та  зобов'язань по деяким контрагентам  шляхом отримання 

аудиторських доказів з зовнішніх джерел. 

Не змiнюючи  думки стосовно фiнансової звiтностi звертаемо увагу на умови 

здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на економічну ситуацiю в Українi, 

яка впливала та може впливати на дiяльнiсть товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть 

вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов 

здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан товариства i не мiстить 

посилан-ня, якi могли б мати мiсце, якби товариство не змогло продовжувати свою 

дiяльнiсть у майбутньому. 

 

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено 

відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 

5.Розкриття інформації щодо показників фінансової звітності.      

Не змінюючи висловлену думку, аудитор вважає за потрібне розкрити інформа-цію 

відносно показників фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2014 р. 

В ході аудиту з'ясовано, що Товариство веде бухгалтерський облік господарсь-ких 

операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в 

узагальненому грошовому вимірі шляхом безперервного документального і взаємо-

пов'язаного їх відображення методом подвійного запису згідно із Планом рахунків 

бу-хгалтерського обліку . 

Облікова політика Товариства базується на принципах Національних стандартів 

бухгалтерського обліку, які не суперечать принципам Міжнародних стандартів, та за-

тверджена наказом  № 74 від 10.12.2013 р. 

Відповідно до вимог Міжнародного стандарту аудиту № 706 "Пояснювальні па-раграфи 

та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" та № 720 "Відпо-

відальність аудитора щодо іншої інформації в документах, які містять перевірену 

фі-нансову звітність", аудитором зроблено висновки щодо окремих компонентів фінан-

сового звіту, а саме: 

 

 

5.1. Активи товариства.  Розкриття інформації стосовно активів товариства у 

фінансовій звітності представлено в усіх суттєвих аспектах достовірно, у повному 

обсязі до МСФЗ  

 

Вартість  активів становила:  

Тис. грн. 

Види оборотних активів  На 31.12.14р. 

Необоротні активи  10705,0 

Оборотні активи  7722,0 

 

5.1.1. Грошові кошти. 

Підприємство використовує безготівкові розрахунки з постачальниками, підряд-

никами, іншими дебіторами/кредиторами та бюджетом.  

Підприємство дотримується вимог чинного законодавства, що до порядку веден-ня 

касових операцій та обігу грошових коштів в Україні.  

 

 



5.2. Зобов'язання. Розкриття інформації стосовно зобов`язань товариства у фінансо-

вій звітності представлено в усіх суттєвих аспектах достовірно, у повному обсязі 

до МСФЗ; 

Розмір зобов'язань Товариства за звітний період становить: 

Тис. грн. 

Види зобов'язань На 31.12.14 р. 

Довгострокові  зобов'язання і забезпечення 138,0 

Поточні зобов'язання і забезпечення 3661,0 

 

 

5.3. Власний капітал. Розкриття інформації стосовно власного капіталу товариства у 

фінансовій звітності представлено в усіх суттєвих аспектах достовірно, у повному 

об-сязі до МСФЗ 

Розмір власного капіталу Товариства за звітний період становить 14628,0 тис. грн: 

Тис. грн. 

Види власного капіталу На 31.12.14 р. 

Статутний капітал 5310,0 

Додатковий капітал 9446,0 

Резервний капітал 18,0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (146,0) 

Вартість чистих активів ПАТ "Роганська картонна фабрика" станом на 31.12.2014 р. 

відповідає вимогам законодавства, визначених у статті 155 Цивільного кодексу 

України; 

 

5.3.1.Статутний капітал товариства складає 5309700,00 грн., який поділено на 21 

238 800(двадцять  один мільйон двісті тридцять вісім тисяч вісімсот)  простих 

імен-них акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.  

 Станом на 31.12.2014 р. статутний капітал товариства сплачено повністю. 

 

5.3.3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). розкриття інформації щодо 

обсягу чистого прибутку (непокритого збитку) у фінансовій звітності представ-лено 

в усіх суттєвих аспектах достовірно, у  повному обсязі до МСФЗ. Розмір непо-

критого збитку  станом на 31.12.2014 р. складає 146,0 тис. грн.; 

 

Аудитор підтверджує правильність відображення непокритого збитку. 

 

5.4. Товариством у 2014 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"; 

 

 

5.5.Стан бухгалтерського обліку та звітності.   

 

Принципи та методи відображення в бухгалтерському обліку господарських опе-рацій в 

цілому відповідають чинному законодавству. 

Складання фінансової звітності на підприємстві здійснюється своєчасно та в по-

вному обсязі.  

Показники фінансової звітності Товариства підтверджуються первинними доку-ментами, 

показники окремих форм звітності відповідають один одному. 

 

Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 700 "Формулювання думки та надання 

звіту щодо фінансової звітності" аудитором визнано, що діюча система про-вадження 

бухгалтерського обліку на підприємстві в цілому задовольняє нормам чин-ного 

законодавства з організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 

 

5.6. Особлива інформація яка може вплинути на фінансово-господарський стан 

Товариства. 

 

5.6.1. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства 

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудито-

ра, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".  

Під час аудиту не ідентифіковано фактів чи тверджень, що свідчать про суттєве 

викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 

 

5.6.2. Аудитом не виявлено наявності суттєвих невідповідностей між фінансо-вою 

звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітен-том 

цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю 

5.6.3. Емітентом була розкрита інформація про дії, які відбулися протягом звіт-

ного 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".  

5.6.4. Товариством не прийнято принципів (кодексу) корпоративного управління, а 

також  у товариства немає підрозділу внутрішнього аудиту.  

 

 

   5.7. Інші показники 

  З урахуванням фактичних результатів діяльності за 2014 рік, фінансовий стан Від-

критого акціонерного товариства "Роганська картонна фабрика " станом на 31 грудня 

2014 р. характеризується такими показниками: 

Розрахунок показників фінансового стану проводився на підставі даних, відображених 

в Балансі (форма №1). 

 

Назва коефіцієнта Нормативне 

значення Розрахункове значення на 31.12.2014р. 

Коефіцієнт покриття 

(Ф1 р. 1195 : Ф1 р. 1695) >1,0 2,1093 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

(Ф1 р. 1165 : Ф1 р. 1695) 0,2-0,25 0,1093 

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)    (Ф1 р. 1495 : Ф1 р. 1900) >0,5

 0,7938 

Коефіцієнт структури капіталу 

(Ф1 р.1595+1695+1700) : Ф1 р. 1495 <1,0 0,2597 

Коефіцієнт рентабельності активів 

Ф2 р.2465  : (Ф1 р.1300 (гр.3+гр.4) : 2) >0,0 -0,0153 

 

 

1. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) - нормативне значення складає 

більше одиниці, фактичне значення становить 2,1093. 

Значення даного коефіцієнту свідчить про те, що підприємство має 2,11 грн. 

оборотних активів на кожну гривню поточних зобов`язань і має достатньо ресурсів, 

які можуть бути використані для погашення його поточних зобов`язань. 

 

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності - нормативне значення показника від  0,2 до 

0,25. Фактичне значення дорівнює 0,1093. Це свідчить про те, що у разі 

необхідності, підприємство не зможе ліквідувати всі свої поточні зобов`язання.   

 

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) - нормативне значення складає 

більше 0,5. Фактичне значення становить 0,7938. 

Цей показник характеризує фінансову стійкість підприємства та показує питому вагу 

власного капіталу в загальній сумі засобів,   авансованих у його діяльність.Таким 

чином, вага власного капіталу складає 79% від загальної суми авансованих коштів у 

діяльність підприємства,  що свідчить про низку залежність підприємства від 

залучених коштів. 

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом показує співвідношення 

залучених та власних засобів, нормативне значення - зменшення від одиниці,  

фактичне значення  0,2597, що свідчить про не залежність підприємства від 

залучених коштів. 

Тобто у підприємства  достатньо власного капіталу для розрахунку за 

короткострокові зобов'язання.  

 

5. 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 -0,0153, що свідчить про те, що в 2014 р.  

використання активів товариства було не рентабельним і розмір чистого збиттку на 

одну гривню активів становить 0,02. 

Таким чином,  більшість фактичних значень показників фінансового стану 

підприємства  знаходяться на рівні  нормативних, що свідчить про те, що фінансовий 

стан підприємства можна визнати як достатньо стійкий. 

 

Основні відомості про аудитора 

 

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фі-рма "Даниленко і 

партнери" 

Інд. номер 38278138 

Місцезнаходження: м. Харків, пр. Тракторобудівників, б.130, кв. 205 

Реєстраційні дані: Зареєстровано Виконкомом Харківської міської ради 

18.07.2012 р. за № 10105262237. 



Номер та дата видачі Свідоцтва про вне-сення в Реєстр аудиторських фірм та ауди-

торів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво №  4532  видане за рішенням 

Ауди-торської палати України від 27 вересня 2012 р. за № 257/3. 

Інформація про аудитора Могильова Ірина Анатоліївна 

Сертифікат аудитора - Серія "А" № 005548, ви-даний на підставі рішення 

Аудиторської палати України від 22.07.2008 р. за № 125, термін дії - до 22.07.2018 

р. 

Контактний телефон (050) 402 59 31 

Дата і номер договору на проведення ауди-ту Договір № 2502/2015 від "25" лютого 

2015 року. 

 

Дата початку та дата закінчення проведен-ня аудиту з "25" лютого 2015 р. по "20" 

березня 2015 р. 

 

Дата аудиторського висновку "20" березня 2015 року.  

 

Аудиторський висновок складено у 2-х примірниках, один з яких знаходиться у 

аудитора. 

 

 

 

 

Аудитор: ___________________     Могильова  І.А. 

 

 

Директор ТОВ "Фірма "Даниленко і партнери"__________________ Даниленко І.В. 

 

 


