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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Бартишев А.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23454034 

4. Місцезнаходження: 61172, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Роганська, буд.149 

5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 716-37-32, (057) 714-54-34 

6. Адреса електронної пошти:  twin@maxima.kharkov.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, № 2604/2019 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://labelcap.com.

ua/price 26.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю 

не наводиться, оскiльки емiтент не має свiдоцтва про державну реєстрацiю. 

Вiдповiдно до абз.4 п.5 Глави 4 Роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. iнформацiя про 

одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; iнформацiя щодо посади 

корпоративного секретаря; iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають 

бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення; iнформацiю про змiну осiб, 

яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiю про змiну осiб, якi є 

власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного 

товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй; iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт 

про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва); iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 



вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 

та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; аудиторський звiт незалежного 

аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором 

(аудиторською фiрмою); рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що 

здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперi не надається, оскiльки емiтент є 

приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення 

цiнних паперiв. 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, щодо розмiру пакета який 

стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй розкривається ПАТ, 

щодо акцiй якого здiйснено публiчну пропозицiю акцiй, згiдно статтi 64-1 Закону України 

"Про акцiонернi товариства". 

Товариство не бере участi в iнших юридичних особах. 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, у зв'язку з непроведенням процедури 

рейтингування.  

Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

Товариство не має судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 

та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента. 

Iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному роцi не було. 

Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та 

будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.  

Фактiв придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не було. 

У власностi працiвникiв емiтента немає iнших цiнних паперiв крiм акцiй емiтента. Iншi цiннi 

папери не розмiщувалися. 

Дивiденди та iншi доходи за цiнними папереми не нараховувались та не виплачувались. 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя 

про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються, так як емiтент не займається 

видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво 

та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента - 

вiдсутнi. 

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емiтентом - вiдсутнi. 

Роздiли 10,11,12,16,17,20,22 звiту стосовно iнформацiї про кiлькiсть акцiй емiтента заповнено 

згiдно з даними останнiх реєстрiв, станом на момент подання звiтностi. Реєстри станом на 

31.12.2018р. Товариство не отримувало. 

У звязку з вищевикладеним певнi вiдомостi передбаченi "Положенням про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 

р. за № 2826 не надаються. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ТВIН-ДРУК" 

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

 - 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 13.10.2006 

4. Територія (область) 

 Харківська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 22184518,68 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 46 

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

 18.12 - Друкування iншої продукцiї 

 70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння 

 58.19 - Iншi види видавничої дiяльностi 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "УКРСИББАНК" м.Харкiв 

2) МФО банку 

 351005 

3) Поточний рахунок 

 26003507770000 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "УКРСИББАНК" м.Харкiв (UAH, EUR, USD) 

5) МФО банку 

 351005 

6) Поточний рахунок 

 26003507770000 

 

17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 № 0072021215, 

07.05.2018 

Головне управлiння 

ДФС у Харкiвськiй 

областi 

Штрафнi санкцiї за 

порушення термiнiв 

сплати ПДВ 

Сплачено штраф в 

сумi 18 810,60 грн. за 

п/д №2156 вiд 

23.05.2018р. 

Примітки: 

--- 

2 № 00002621406, Головне управлiння Пеня за порушення Сплачено пеню в сумi 



21.09.2018 ДФС у Харкiвськiй 

областi 

термiнiв розрахункiв 

у сферi ЗЕД 

8 658,23грн. за п/д 

№4124 вiд 

26.09.2018р. 

Примітки: 

--- 

3 № 00004521402, 

05.11.2018 

Головне управлiння 

ДФС у Харкiвськiй 

областi 

Податковi 

зобов'язання з 

податку на прибуток 

Сплачено в сумi 200 

180,00 грн. за п/д 

№4804 вiд 

12.11.2018р.; п/д 

№4815 вiд 

13.11.2018р.; п/д 

№4816 вiд 

13.11.2018р. 

Примітки: 

--- 

4 № 00004521402, 

05.11.2018 

Головне управлiння 

ДФС у Харкiвськiй 

областi 

Штрафнi санкцiї за 

заниження 

податкових 

зобов'язань з 

податку на прибуток 

Сплачено в сумi 50 

045,00грн. по  п/д 

№4816 вiд 

13.11.2018р. 

Примітки: 

--- 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Протягом звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось. 

 

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) - 43, середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 3, 

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

1. 

Фонд оплати працi за звiтний перiод склав - 4991,0 тис.грн. Вiдносно попереднього року розмiр 

фонду оплати працi збiльшився на 1277,7 тис.грн. при одночасному збiльшеннi середньої 

кiлькостi працiвникiв на 1 особу. 

Кадрова програма емiтента вiдсутня. 

 

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 входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 



діяльності 

Пiдприємство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб 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 Товариства здiйснюється на пiдставi наказу "Про органiзацiю 

бухгалтерського облiку та облiкову полiтику " № 1 вiд 01.01.2018р.  

Основнi положення облiкової полiтики: 

- для визначення суттєвостi окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i 

власного капiталу пiдприємства, за орiєнтовний порiг суттєвостi приймається величина у 5 

вiдсоткiв вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу.  

- проводити переоцiнку основних засобiв шляхом збiльшення (зменшення) первiсної вартостi 

об'єкта основних засобiв за рiшенням Наглядової ради. 

- прийняти як базу розподiлу змiнних i постiйних розподiлених загальновиробничих витрат 

планову цiну готової продукцiї. 

- витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої 

продукцiї (робiт, послуг) подiляти на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi 

операцiйнi витрати. Вiдображати фiнансовi витрати. 

- визначити, що АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" є малими пiдприємством, показники якого вiдповiдає 

трьом критерiям: балансова вартiсть активiв - до 4 млн євро; чистий дохiд вiд реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - до 8 млн євро; середня кiлькiсть працiвникiв - до 50 осiб. 

- складання фiнансової звiтностi проводити за формою № 1-м та № 2-м Фiнансовий звiт суб'єкта 

малого пiдприємництва. 

- при нарахуваннi амортизацiї об'єктiв основних засобiв, iнших необоротних матерiальних 

активiв та нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.  

- оцiнку вибуття запасiв проводити за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi 

запасiв. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  



Основними видами продукцiї, за рахунок продажу яких Товариство отримало дохiд за звiтний 

перiод були:  

- самоклейна етикетка - 239817,67 тис.шт. (у грошовому виразi - 35698,7 тис.грн. (88,1% вiд 

загального обсягу)  

- кришка iз алюмiнiєвої фольги - 24 991,80 тис.шт. (у грошовому виразi - 4807,4 тис.грн. (11,9% 

вiд загального обсягу) 

Середньореалiзацiйнi цiни, грн. (без ПДВ) у звiтному перiодi склали: 

- самоклейна етикетка - 165,88 грн. за тис.шт 

- кришка iз алюмiнiєвої фольги - 229,53 грн. за тис.шт  

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї за 2018 рiк склала: 

- самоклейна етикетка - 42619,8 тис.грн.(без ПДВ), в т.ч. сума експорту - 216,9 тис.грн. (0,44%);  

- кришка iз алюмiнiєвої фольги - 6153,8 тис.грн. (без ПДВ), в т.ч. сума експорту - 1159,4 (2,36%). 

Емiтент здiйснює експортну дiяльнiсть в Азербайджан, Молдову, Черногорiю та Бiлорусь.  

До перспективних планiв Товариства з виробництва окремих товарiв вiдноситься - виготовлення 

етикетки з термошаром.  

Залежностi вiд сезонних змiн - немає. 

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти - м. Харкiв, виробники м'ясної та молочної 

промисловостi, та виробники вологих серветок. 

Основнi ризики в дiяльностi емiтента - наявнi кредити в iноземнiй валютi та використання 

iмпортованої сировини, до заходiв емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та 

розширення виробництва та ринкiв збуту вiдноситься - зменшення обсягiв кредиторської 

заборгованостi в валютi. 

Для збуту продукцiї Товариство використовує прямi каналу збуту - безпосередньо виробнику. 

Основними джерелами сировини є надходження з Азiї та Європи, цiни - стабiльнi. 

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - стагнацiя, 

рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку - не вивчались. 

Конкуренцiя в галузi, особливостi продукцiї (послуг) емiтента - висока.  

До перспективних планiв розвитку емiтента вiдноситься- купiвля нового порiзника.  

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 

вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - 3.  

Товариство не здiйснює дiяльнiсть за межами країни. 

 

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  

У 2014 - 2016р.р. Товариство не робило значних придбань активiв. 

У 2017 р. придбано транспортнi засоби, а саме: Автомобiль Subaru Forester 2.0 CVT VF 2017 р.в. 

на суму - 665,0 тис.грн. та фургон малотонажний - В RENAULT TRAFIC бiлий 2012 р.в. на суму 

- 300,0 тис.грн. 

У 2018 р. придбано транспортнi засоби, а саме: Автомобiль TOYOTA Camry 2018 р.в. на суму - 

911,8 тис.грн. 

Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було.  

Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його 

господарською дiяльнiстю.  

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 



причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби для облiку роздiленi на основнi групи: 

- Будiвлi та споруди 

- Машини та обладнання 

- Транспортнi засоби 

- Iнструменти, прилади, iнвентар 

- Iншi основнi засоби. 

Товариство орендує примiщення, загальною площею 111 кв.м за адресою - м. Харкiв, вул. 

Роганська, 149 

Частина основних засобiв (будiвлi та основне майно) на загальну суму 58 938,0 тис.грн. (група 

"Будiвлi та споруди" та "Машини та обладнання) передано в заставу, для отримання кредиту. 

У звiтному роцi придбано "Транспортнi засоби", а саме Автомобiль TOYOTA Camry 2018 р.в. 

реєстр. №АА5864ХА колiр чорний на суму - 911,8 тис.грн. Вiдчуджень основних засобiв у 

звiтному роцi не було.  

Виробничi потужностi Товариства включають виробничу будiвлю та виробниче обладнаня. 

Ступiнь використання обладнання - 60% 

Активи утримуються в належному станi за мiсцезнаходженням Товариства - м. Харкiв, вул. 

Роганська, 149. 

Використання основних засобiв не має негативних екологiчних наслiдкiв. 

Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв - немає. 

 

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

економічних обмежень 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента та ступiнь залежностi вiд законодавчих або 

економiчних обмежень не вивчались. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власного капiталу та за рахунок 

короткострокових банкiвських кредитiв. 

 

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

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

На кiнець звiтного перiоду Товариство має декiлька довгострокових договорiв, замовлення в 

рамках цих договорiв розмiщуються замовниками щомiсячно. Очiкуванi прибутки вiд виконання 

цих договорiв складають - 35 млн.грн. 

 

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) 

До стратегiчних планiв дiяльностi емiтента входить збiльшення обсягiв виробництва на 4%, а 

також зниження валютної заборгованостi. Фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента 

в майбутньому - не визначенi. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Дослiджень й розробок не планується. 

 



Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

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

результатiв дiяльностi емiтента не має 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв - є 

вищим органом 

Товариства 

Голова загальних зборiв 

Секретар загальних зборiв 

 

Акцiонери 

Обирається Наглядовою Радою 

Обирається загальними зборами 

акцiонерiв 

Акцiонери, що беруть участь в 

загальних зборах 

Наглядова Рада Голова Наглядової Ради 

Член Наглядової Ради 

Письменний Едуард Iллiч 

Письменний Олег Едуардович 

Правлiння Голова Правлiння 

Член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння з виробництва 

Член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння з комерцiйних питань  

Бартишев Артем Владиславович 

Петухов Антон Миколайович 

 

Трофiмченко Iрина Олександрiвна 

Ревiзор Ревiзор Нiколаєнко Людмила Петрiвна 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Бартишев Артем Владиславович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 22 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 СП ТОВ "ТВIН-ДРУК", 31253915, Фiнансовий директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 13.10.2006, обрано до 30.09.2021р. 

9) Опис 

 Голова Правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його 

iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства. Обов"язок Голови 

Правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу АТ, який в свою 

чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть 

за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. 

Розмiр виплаченої винагороди - 182438,17грн. Винагорода в натуральнiй формi не 



виплачувалась. 

Обгрунтування змiн у персональному складi - на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол № 

2109/2018 вiд 21.09.2018р.) подовжено повноваження на посадi Голова Правлiння АТ "ВП 

"ТВIН-ДРУК" строком на 3 роки до 30.09.2021р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 22 

роки.  

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду Голова Правлiння АТ "ВП 

"ТВIН-ДРУК" з 2006р. Посад в iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Письменний Едуард Iллiч 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 46 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 СУНП "ТВП Україна Лтд.", 23918284, Директор, Голова товариства 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.09.2007, обрано до 30.04.2021р. 

9) Опис 

 Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю 

контролюючого органу АТ, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та 

захист прав акцiонерiв Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, 

вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Особа - Голова Наглядової ради не є представником акцiонера, групи акцiонерiв, незалежним 

директором. Особа - є акцiонером Товариства.  

Розмiр виплаченої винагороди - 895534,65 грн. Винагорода в натуральнiй формi не 

виплачувалась. 

Обгрунтування змiн у персональному складi: 

- на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3004/2018 вiд 30.04.2018р.) 

припинено з 30.04.2018р. повноваження на посадi Голова Наглядової ради; 

- на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3004/2018 вiд 30.04.2018р.) 

обрано з 01.05.2018р. на посаду Голова Наглядової ради строком на 3 (три) роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 46 

рокiв.  

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду Голови Наглядової ради АТ 

"ВП "ТВIН-ДРУК" з 2007р. Посад в iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Шулешова Надiя Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 



 - 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Компанiя Iдея", 33120481, Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 18.02.2013, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи: забезпечує дотримання на пiдприємствi 

встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у 

встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзує контроль за вiдображенням на рахунках 

бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, 

пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв 

пiдприємства; забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, 

вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства. У разi порушення, невиконання 

або неналежного виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного 

законодавства України. 

Розмiр виплаченої винагороди - 135714,47 грн. Винагорода в натуральнiй формi не 

виплачувалась.   

Обгрунтування змiн у персональному складi: у звiтному роцi змiни не вiдбувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 20 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду Головного бухгалтера АТ 

"ВП "ТВIН-ДРУК" з 2013р. 

Посади на iнших пiдприємствах: економiст - ТОВ "Фексiм-Україна" (м. Харкiв, пр-т Гагарiна, 

201). 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з виробництва 

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

 Петухов Антон Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ВП "ТВIН-ДРУК", 23454034, Начальник виробництва 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 23.12.2014, обрано до 30.09.2021р. 

9) Опис 

 Як Член Правлiння - заступник Голови Правлiння має пововаження та виконує обов"язки 

колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства та укладеного трудового 

договора. 



Розмiр виплаченої винагороди - 134677,35грн. Винагорода в натуральнiй формi не 

виплачувалась. 

Обгрунтування змiн у персональному складi: 

- на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол № 2109/2018 вiд 21.09.2018р.) подовжено 

повноваження на посадi Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з виробництва АТ "ВП 

"ТВIН-ДРУК" строком на 3 роки до 30.09.2021р.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 14 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду заступник Голови Правлiння 

з виробництва АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" з 2014р. Iншi (попереднi): начальник виробництва, 

провiдний iнженер з органiзацiї управлiння виробництвом АТ "ВП "ТВIН-ДРУК".  

Посад в iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань 

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

 Трофiмченко Iрина Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ВП "ТВIН-ДРУК", 23454034, Провiдний менеджер зi збуту 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 02.04.2015, обрано до 30.09.2021р. 

9) Опис 

 Як Член Правлiння - заступник Голови Правлiння має пововаження та виконує обов"язки 

колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства та укладеного трудового 

договора. 

Розмiр виплаченої винагороди - 131825,61грн. Винагорода в натуральнiй формi не 

виплачувалась. 

Обгрунтування змiн у персональному складi: 

- на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол № 2109/2018 вiд 21.09.2018р.) подовжено 

повноваження на посадi Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань 

АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" строком на 3 роки до 30.09.2021р.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 8 рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду заступник Голови Правлiння 

з комерцiйних питань АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" з 2015р. Iншi (попереднi): провiдний менеджер зi 

збуту АТ "ВП "ТВIН-ДРУК".  

Посад в iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) Посада 

 Ревiзор 

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

 Нiколаєнко Людмила Петрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 



4) Рік народження 

 1954 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 48 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ВП "ТВIН - ДРУК", 23454034, Менеджер з адмiнiстративної дiяльностi 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.04.2016, обрано до 31.03.2019р. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Ревiзора визначенi чинним законодавством, Статутом 

Товариства та договором, який укладено з Ревiзором. Ревiзор здiйснює перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльнiстi Товариства, контролює усунення наслiдкiв попереднiх 

перевiрок.  

Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, згiдно з умовами цивiльно-правових договорiв не 

виплачувалась. 

Обгрунтування змiн у персональному складi - у звiтному роцi змiни не вiдбувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 48 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): менеджер з адмiнiстративної дiяльностi - АТ 

"ВП "ТВIН - ДРУК". 

Посади на iнших пiдприємствах: менеджер з адмiнiстративної дiяльностi - СУНП ТОВ "ТВП 

Україна ЛТД" (м. Харкiв, вул. Роганська, 149). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Письменний Олег Едуардович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, Особа бiльше п'яти рокiв постiйно мешкає у Нiмеччинi. В Українi не працює. 

Вiдомостi про роботу за межами України особа не надала. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.04.2016, обрано до 30.04.2021р. 

9) Опис 

 Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi 

Наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Особа - Член Наглядової ради не є представником акцiонера, групи акцiонерiв, незалежним 

директором. Особа є акцiонером Товариства. 

Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, згiдно з умовами цивiльно-правового договору не 

виплачувалась. 

Обгрунтування змiн у персональному складi: 

- на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3004/2018 вiд 30.04.2018р.) 



припинено з 30.04.2018р. повноваження на посадi Член Наглядової ради; 

- на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3004/2018 вiд 30.04.2018р.) 

обрано з 01.05.2018р. на посаду Член Наглядової ради строком на 3 (три) роки.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): особа бiльше п'яти рокiв постiйно мешкає у 

Нiмеччинi. В Українi не працює. Вiдомостi про роботу за межами України особа не надала.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Правлiння Бартишев Артем 

Владиславович 

- 84 858 383 11,4754 54 099 806 30 758 577 

Голова Наглядової 

ради 

Письменний 

Едуард Iллiч 

- 402 039 436 54,3676 338 281 068 63 758 368 

Головний 

бухгалтер 

Шулешова Надiя 

Олександрiвна 

- 0 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння з 

виробництва 

Петухов Антон 

Миколайович 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння - 

Заступник Голови 

Правлiння з 

комерцiйних 

питань 

Трофiмченко 

Iрина 

Олександрiвна 

- 0 0 0 0 

Ревiзор Нiколаєнко 

Людмила Петрiвна 

- 36 180 273 4,8926 30 656 186 5 524 087 

Член Наглядової 

ради 

Письменний Олег 

Едуардович 

- 12 413 163 1,6786 8 235 667 4 177 496 

Усього 535 491 255 72,4142 431 272 727 104 218 528 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Письменний Едуард Iллiч 54,3676 

Письменний Олег Едуардович 1,6786 

Усього 56,0462 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Перспективи розвитку не дослiджувались. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
За 2018 рiк доход вiд реалiзацiї продукцiї зменшився на 12,8 вiдсоткiв. Бiльш детальний аналiз 

розвитку Товариства не проводився. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не 

вiдбувалось. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
--- 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
--- 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариством не розроблено та не впроваджено власного Кодексу корпоративного управлiння.  

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 



кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Впровадження власного Кодексу корпоративного управлiння, а також застосування кодексiв 

корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу 

корпоративного управлiння не планується. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
В Товариствi немає практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi 

законодавством вимоги, тому будь-яка  вiдповiдна iнформацiя вiдсутня. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
З причин незастосування кодексу корпоративного управлiння  факти про  вiдхилення вiд 

положень кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 30.04.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний Загальних зборiв: 

(перелiк питань, що виносяться на голосування) 

1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.  

2. Обрання Секретаря зборiв. 

3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 

4. Рiчний звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк. 

5. Звiт Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Ревiзiйної комiсiї.  

6. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Наглядової ради. 

7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 

8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 

9. Розподiл прибутку i збиткiв за результатами дiяльностi Товариства за 

2017 рiк. 

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 

прийняття такого рiшення, на суму понад 25% вартостi активiв за даними 

останньої фiнансової звiтностi Товариства. 

11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

12. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розмiру їх 

винагороди. 

14. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 



членами Наглядової ради. 

15. Внесення змiн до Статуту Товариства. 

 

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - Лiчильну комiсiю обрано. 

З 2-го питання - Секретаря обрано. 

З 3-го питання - Затверджено регламент зборiв. 

З 4-го питання - Звiт Правлiння прийнято до вiдома. 

З 5-го питання - Затверджено Звiт Ревiзiйної комiсiї, дiяльнiсть Ревiзiйної 

комiсiї визнати задовiльною. 

З 6-го питання - Затверджено Звiт Наглядової ради, дiяльнiсть Наглядової 

ради визнати задовiльною. 

З 7-го питання - Визнано дiяльнiсть Правлiння Товариства задовiльною. 

З 8-го питання - Затверджено рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. 

З 9-го питання - Прийнято рiшення прибуток за 2017 рiк не розподiляти. 

Дивiденди не нараховувати та не сплачувати 

З 10-го питання - Прийняте рiшення про попереднє надання згоди  на 

вчинення значних правочинiв. 

З 11-го питання - Припинено повноваження членiв Наглядової ради 

Товариства. 

З 12-го питання - Обрано Наглядову раду. 

З 13-го питання - Затверджено умови цивiльно-правових договорiв з 

членами Наглядової ради. Винагороду членам Наглядової ради сплачувати 

вiдповiдно до умов цивiльно-правових договорiв. 

З 14-го питання - Обрано Голову Правлiння Товариства особою, 

уповноваженою пiдписати договори з членами Наглядової Ради 

Товариства. 

З 15-го питання - 1. Прийняте рiшення про внесення  змiни до Статуту 

Товариства згiдно до запропонованого проекту нової редакцiї Статуту. 2. 

Затвердили нову редакцiю Статуту Товариства. 3.Доручили Головi 

правлiння Товариства пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї.4. 

Виконавчому органу забезпечити надання документiв для проведення 

державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства. 

Збори прийняли рiшення з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 22.11.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Скликано за iнiцiативою Правлiння 

Порядок денний Загальних зборiв: 

(перелiк питань, що виносяться на голосування) 

1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.  

2. Обрання Секретаря зборiв. 

3. Про внесення змiн до Статуту АТ "ВП "ТВIН-ДРУК". 

 

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. 

 



Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - Лiчильну комiсiю обрано. 

З 2-го питання - Секретаря обрано. 

З 3-го питання - 1. Прийняте рiшення про внесення  змiни до Статуту 

Товариства згiдно до запропонованого проекту нової редакцiї Статуту. 2. 

Затвердили нову редакцiю Статуту Товариства. 3.Доручили Головi 

правлiння Товариства пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї.4. 

Виконавчому органу забезпечити надання документiв для проведення 

державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства. 

Збори прийняли рiшення з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 29.11.2018 

Кворум зборів 13,271 

Опис Скликано за iнiцiативою Правлiння 

Порядок денний Загальних зборiв: 

(перелiк питань, що виносяться на голосування) 

1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.  

2. Обрання Секретаря зборiв. 

3. Про внесення змiн до Статуту АТ "ВП "ТВIН-ДРУК". 

 

Позачерговi збори не вiдбулися за вiдсутнiстю кворуму. 

 

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 

(зазначити) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 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 

(зазначити) 

 



 

Які 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 

(зазначити) 

Затвердження нової редакцiї статуту в зв'язку зi збiльшенням статутного 

капiталу Товариства 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

- 

Інше (зазначити) - 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: Не проведених чергових загальних зборiв не було.  

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: Позачерговi загальнi збори 29.11.2018р. не проведено в зв'язку з вiдсутнiстю 

кворуму.  

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 



Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Комiтети в складi наглядової ради не створювались. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi наглядової 

ради не створювались. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети в 

складi наглядової ради не створювались. 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Письменний Едуард Iллiч Голова Наглядової ради  X 

Опис: --- 

Письменний Олег 

Едуардович 

Член Наглядової ради  X 

Опис: --- 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

Внутрiшнiми документами Товариства не передбачено вимог до 

членiв Наглядової Ради 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

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 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Протягом 2018 року було проведено 12 засiдань Наглядової Ради. На засiданнях Наглядової 

ради розглядалися питання скликання та проведення рiчних загальних зборiв, подовження 

повноважень членiв правлiння, отримання кредитiв, придбання автомобiлю на умовах лiзингу, 

продажу автомобiля, затвердження результатiв розмiщення акцiй. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

Винагороду отримує Голова Наглядової ради. Член Наглядової ради не 

отримує винагороду. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Правлiння у складi Голови Правлiння та двох 

членiв Правлiння 

Голова Правлiння: 

- органiзовує роботу Правлiння; 

- здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю 

Товариства, вчиняє правочини вiд iменi 

Товариства, розпоряджається будь-яким 

майном Товариства з урахуванням обмежень, 

встановлених Статутом та  чинним 

законодавством. 

 

До компетенцiї Правлiння  належить:   

- вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї загальних зборiв 

акцiонерiв та Наглядової ради. 

Опис - Колегiальний виконавчий орган.  

- Пiдзвiтний загальним зборам i Наглядовiй 

радi,  органiзовує  виконання  їх рiшень. 

- Обрання (призначення) Голови правлiння та 

членiв правлiння здiйснюється Наглядовою 

радою Товариства. 

- Повноваження Голови та членiв Правлiння 

припиняються за рiшенням Наглядової ради. 

- Протягом звiтного року вiдбулося 4 

засiдання Правлiння. Засiдання Правлiння 

проводились за iнiцiативою Голови Правлiння  

для вирiшення питань отримання кредитiв, 

придбання автомобiлю на умовах лiзингу. 



Рiшення приймалися голосуванням за 

принципом один член Правлiння - один голос. 

 

Примітки 
---  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні 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 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 



Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  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)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 



З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Письменний Едуард Iллiч - 54,3676 

2 Шумiлов Борис Володимирович - 27,5858 

3 Бартишев Артем Владиславович - 11,4754 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

739 483 956 12 413 163 п.10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА 

ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ Закону 

України "Про Нацiональну 

депозитарну систему" 

11.10.2014 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
- Порядок призначення та звiльнення Голови та членiв Правлiння зазначений у вiдповiднiй 

частинi цього звiту про корпоративне управлiння. 



- Голова, члени Наглядової ради, Ревiзор обираються та повноваження їх припиняються за 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.  

- Призначення та звiльнення з посади Головного бухгалтера здiйснюється згiдно з Наказом 

Голови Правлiння у вiдповiдностi до чинного законодавства 

- Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення не передбаченi. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
- Повноваження Голови та членiв Правлiння зазначенi у вiдповiднiй частинi цього звiту про 

корпоративне управлiння. 

 

- Повноваження членiв Наглядової ради: 

1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв цим Законом, та тих, що рiшенням 

Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу; 

2) пiдготовка порядку денного загальних  зборiв,  прийняття рiшення  про  дату  їх  

проведення  та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 

позачергових загальних зборiв; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних  зборiв; 

4) прийняття  рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

7) затвердження ринкової вартостi   майна у випадках, передбачених законодавством; 

8) обрання та припинення  повноважень  голови  i  членiв виконавчого органу; 

9) затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами  

виконавчого органу,  встановлення розмiру їх винагороди; 

10) прийняття рiшення про  вiдсторонення  голови або члена виконавчого органу  вiд  

виконання  його повноважень та обрання особи,  яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 

голови виконавчого органу; 

11) обрання  реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 

12) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки 

за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов 

договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру 

оплати його (її) послуг; 

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,  

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного  

законодавством; 

14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути  повiдомленi про  

проведення  загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у загальних 

зборах вiдповiдно до дiючого законодавства; 

15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях; 

16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 

"Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства; 

17) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 

надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi 

товариства"; 

18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 



на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй; 

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному 

товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розмiру оплати її послуг; 

21) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi 

товариства"; 

22) обрання Голови Загальних зборiв; 

23) формування тимчасової лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi 

скликання загальних зборiв Наглядовою радою;  

24) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 

реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

25) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

26) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

27) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства (у разi його 

затвердження Загальними зборами акцiонерiв); 

28) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

29) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку 

зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення 

щодо нього; 

30) визначення способу надсилання акцiонерам персонального повiдомлення про проведення 

загальних зборiв;  

31) визначення порядку та строку повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати; 

32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової  ради  згiдно  

iз  законом. 

 

- Повноваження Ревiзора: 

Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати 

скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах 

та брати участь  в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової  ради Товариства. 

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року.  

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року Ревiзор готує висновок,  в якому мiститься  iнформацiя про: 

- пiдтвердження достовiрностi  та  повноти  даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської  дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

 

- Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера:  

Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних 

методологiчних засад бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi 

пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; складання i подання у встановленi 

строки фiнансової звiтностi; органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського 

облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею 



та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства; здiйснює 

заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, 

результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
 

Основа для думки iз застереженням 

 

Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння, яким би були задекларованi 

основнi принципи корпоративного управлiння якi застосовуються Товариством, тодi як його 

наявнiсть  пiдвищила конкурентоспроможнiсть та економiчну ефективнiсть завдяки 

забезпеченню належної уваги до iнтересiв акцiонерiв. 

У товариства вiдсутня система управлiння ризиками  це знижує ефективнiсть внутрiшнього 

контролю за дiяльнiстю товариства та управлiння ризиками.    

Аудитор вважає, що цi факти є важливим, але не суттєвим для загальної достовiрностi окремих 

роздiлiв Звiту Товариства про корпоративне управлiння за 2018 рiк, що перевiрялись з 

урахуванням застосованих критерiїв завдання. 

 

Висновок iз застереженням  

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для думки iз 

застереженням", нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство 

при складаннi окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, що 

перевiрялись з урахуванням застосованих критерiїв завдання, не дотрималось в усiх суттєвих 

аспектах вимог статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями) i не розкрило необхiдну 

iнформацiю вiдповiдно до встановлених законодавством критерiїв. 

 

Основнi вiдомостi про аудитора 

 

Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Даниленко i партнери" 

Iнд. номер 38278138 

Мiсцезнаходження: 61089, м. Харкiв, вул. Ясна д.2 

Реєстрацiйнi данi: Зареєстровано Виконкомом Харкiвської мiської ради 18.07.2012 р. за № 

10105262237. 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

надають аудиторськi послуги Свiдоцтво №  4532  видане за рiшенням Аудиторської 

палати України вiд 27 вересня 2012 р. за № 257/3. 

Дата i номер рiшення про проходження перевiрки системи контролю якостi аудиторських послуг  

АПУ №302/4 вiд 30.10.2014р. 

Iнформацiя про аудитора Могильова Iрина Анатолiївна 

Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 005548, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати 

України вiд 22.07.2008 р. за № 125, термiн дiї - до 22.07.2018р., термiн дiї продовжено рiшенням 

рiшення Аудиторської палати України вiд 31.05.2018 р. за №360/2 до 22.07.2023 року  

Контактний телефон (050) 402 59 31 

Дата i номер договору про надання аудиторських послуг Договiр № 1604/2019 вiд "16" 

квiтня 2019 року. 

 

Дата початку та дата закiнчення виконання завдання з "16" квiтня 2019 р. по "25" квiтня 2019 

р. 

 



Дата аудиторського звiту "25" квiтня 2019 року.  

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

- - -, -, - р-н, -, - 0 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Бартишев Артем Владиславович 84 858 383 11,4754 54 099 806 30 758 577 

Письменний Едуард Iллiч 402 039 436 54,3676 338 281 068 63 758 368 

Шумiлов Борис Володимирович 203 992 701 27,5858 151 898 614 52 094 087 

Усього 690 890 520 93,4288 544 279 488 146 611 032 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

583 171 341 17 495 140,23 Кожна проста акцiя Товариства дає її власнику 

однакову сукупнiсть прав, включаючи права на:  

1) участь в управлiннi Товариством (шляхом участi у 

загальних зборах акцiонерiв);  

2) отримання дивiдендiв;  

3) отримання, в разi лiквiдацiї Товариства, частини 

його майна або вартостi частини майна Товариства; 

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства; 

5) вiдчуження належних йому акцiй,  у вiдповiдностi з 

чинним законодавством; 

6) переважне право на придбання простих акцiй 

Товариства, щодо яких прийнято рiшення про 

розмiщення при додатковiй емiсiї акцiй, в порядку, 

передбаченому цим Статутом та чинним 

законодавством. 

Акцiонери - власники простих акцiй Товариства, 

можуть мати й iншi права, передбаченi актами 

законодавства та Статутом. 

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування. 

 

Акцiонери Товариства зобов'язанi:  

- дотримуватися цього Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  

- виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв 

Товариства;  

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю;  

- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi Статутом Товариства;  

- не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  

Акцiонери мають iншi обов'язки, встановленi чинним 

законодавством та цим Статутом Товариства. 

Наявнiсть публiчної пропозицiї та 

допуск до торгiв на фондовiй бiржi - 

вiдсутнi 



 

Примітки: 

--- 

Акцiя привiлейована 

бездокументарна iменна 

156 312 615 4 689 378,45 Кожна привiлейована акцiя одного типу надає 

акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав, 

включаючи права, якi мають акцiонери власники 

простих акцiй (за винятком голосування на загальних 

зборах акцiонерiв з питань про створення, 

реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та 

положень). 

Акцiонери власники привiлейованих акцiй мають 

також такi переважнi, стосовно власникiв простих 

акцiй, права: 

1) право на переважне одержання дивiдендiв у порядку, 

передбаченому п. 6.6 цього Статуту;  

2) право на прiоритетну участь у розподiлi майна 

Товариства у разi його лiквiдацiї, яке реалiзується 

шляхом отримання  нарахованих,  але  не  

виплачених дивiдендiв за привiлейованими акцiями; 

виплати за привiлейованими акцiями, якi пiдлягають 

викупу та отримання лiквiдацiйної вартостi акцiй до 

задоволення вимог акцiонерiв - власникiв простих 

акцiй. 

 

Акцiонери Товариства зобов'язанi:  

- дотримуватися цього Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  

- виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв 

Товариства;  

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю;  

- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi Статутом Товариства;  

- не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  

Акцiонери мають iншi обов'язки, встановленi чинним 

законодавством та Статутом Товариства. 

 

Наявнiсть публiчної пропозицiї та 

допуск до торгiв на фондовiй бiржi - 

вiдсутнi 

Примітки: 

--- 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.04.2018 18/1/2018 НКПЦФР UA4000166599 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,03 583 171 341 17 495 140,23 78,86 

Опис 

Обiг цiнних паперiв здiйснюється на вторинному позабiржовому ринку. Торгiвля на фондових бiржах не вiдбувається. Лiстингу/делiстингу 

цiнних паперiв немає. Власнi акцiї протягом звiтнього року не викупалися.  

У звiтному роцi зроблена додаткова емiсiя акцiй емiтента, а саме: приватне розмiщення 133 333 333 штуки простих iменних акцiй 

бездокументарної форми iснування iснуючої номiнальної вартостi 0,03 грн. за акцiю, на загальну суму 3 999 999,99 грн.  

Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу для поповнення обiгових коштiв. Фiнансовi ресурси, залученi в результатi 

збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових 

внескiв, були направленi на зменшення сум залучення кредитних коштiв, здiйснення Товариством своєї господарської дiяльностi. 

09.08.2011 93/20/1/11 ХТУ ДКЦБФР UA4000166607 Акція 

привілейован

а 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,03 156 312 615 4 689 378,45 21,14 

Опис 
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на вторинному позабiржовому ринку. Торгiвля на фондових бiржах не вiдбувається. Лiстингу/делiстингу 

цiнних паперiв немає. Додаткова емiсiя акцiй протягом звiтного року не здiйснювалась. Власнi акцiї протягом звiтнього року не викупалися.  

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Бартишев Артем Владиславович 84 858 383 11,4754 54 099 806 30 758 577 

Письменний Едуард Iллiч 402 039 436 54,3676 338 281 068 63 758 368 

Усього 486 897 819 65,843 392 380 874 94 516 945 

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

03.04.2018 НКПЦФР Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000166599 Статут Акцiонери мають переважне право на 

придбання акцiй, що пропонуються їх 

власником до вiдчуження третiй 

особi.  

   - Акцiонери мають переважне 

право на придбання акцiй, що 

продаються iншими акцiонерами, за 

цiною та на умовах, запропонованих 

акцiонером третiй особi, пропорцiйно 

кiлькостi акцiй, що належать 

кожному з них. Уступка зазначеного 

переважного права iншим особам не 

допускається. 

безстроково 

09.08.2011 ХТУ ДКЦБФР Акція 

привілейована 

бездокументарна 

іменна 

UA4000166607 Статут Акцiонери мають переважне право на 

придбання акцiй, що пропонуються їх 

власником до вiдчуження третiй 

особi.  

   - Акцiонери мають переважне 

право на придбання акцiй, що 

продаються iншими акцiонерами, за 

цiною та на умовах, запропонованих 

безстроково 



акцiонером третiй особi, пропорцiйно 

кiлькостi акцiй, що належать 

кожному з них. Уступка зазначеного 

переважного права iншим особам не 

допускається. 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.04.2018 18/1/2018 UA4000166599 583 171 341 17 495 140,23 574 935 674 8 235 667 0 

Опис: 

Пiдстава виникнення обмеження права голосу - п.10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему". 

Дата виникнення обмеження - 11.10.2014р. 

Голосуючи акцiї, права голосу за чкими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - вiдсутнi. 

09.08.2011 93/20/1/11 UA4000166607 156 312 615 4 689 378,45 152 135 119 4 177 496 0 

Опис: 

Пiдстава виникнення обмеження права голосу - п.10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему". 

Дата виникнення обмеження - 11.10.2014р. 

Голосуючи акцiї, права голосу за чкими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - вiдсутнi. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 15 586 18 848 0 0 15 586 18 848 

  будівлі та споруди 3 002 4 797 0 0 3 002 4 797 

  машини та обладнання 11 163 11 913 0 0 11 163 11 913 

  транспортні засоби 912 1 631 0 0 912 1 631 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 509 507 0 0 509 507 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 15 586 18 848 0 0 15 586 18 848 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами - типовi для 

полiграфiчної галузi. Усi основнi засоби утримуються в належних 

умовах, використовуються за призначенням. Амортизацiя 

нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строк 

використання та лiквiдацiйна вартiсть ОЗ визначається по кожному 

основному засобу окремо. До малоцiнних необоротних активiв 

вiднесенi об'єкти вартiстю до 6000,00 грн. Амортизацiя по таким 

об'єктам нараховується, у першому мiсяцi використання у розмiрi 100% 

їх вартостi. 

Основнi засобi емiтента облiковуються за групами.  

До рядку "Iншi" включено "Нематерiальнi активи". НМА враховуються 

на балансi за первiсною вартiстю придбання. Амортизацiя НМА 

нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строк 

використання НМА визначається по кожному об'єкту окремо виходячи 

з передбачаємого морального зносу. 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018р. становить - 

103230.0 тис.грн., сума нарахованого зносу станом на 31.12.2018р. 

становить - 84 872,1 тис.грн. Вiдповiдно ступiнь їх зносу складає 82,2%, 

ступiнь їх використання в середньому становить 80%. Змiни у первiснiй 

вартостi основних засобiв у звiтному роцi пов'язанi з переоцiнкою  ОЗ 

та модернiзацiєю виробничого обладнання, в результатi якої первiсна 

вартiсть збiльшена на - 31144,0 тис.грн. А також надходженням 

транспортних засобiв на суму - 1288,0 тис.грн. та одночасним вибуттям 

транспортних засобiв в зв'язку з продажем на суму - 154,0 тис.грн. та 

списанням ОЗ, що були непридатними до експлуатацiї на суму 110,0 

тис.грн. 

Певiсна вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2018р. становить - 

490 тис.грн., сума нарахованого зносу станом на 31.12.2018р. становить 

- 0,0 тис.грн. Вiдповiдно ступiнь їх зносу складає 0%, ступiнь їх 

використання - 100%. Змiни у первiснiй вартостi нематерiальних 

активiв у звiтному перiодi не було. 



Первiсна вартiсть оформлених у заставу основних засобiв становить - 

58938,0 тис.грн. (група "Будiвлi та споруди" та "Машини та 

обладнання"). 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 

939 тис.грн. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

20 597,2 14 036,8 

Статутний капітал (тис.грн) 22 184,5 19 554,7 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

22 184,5 19 554,7 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв 

проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + 

Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - 

Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (20 597,2 тис.грн.) менше скоригованого статутного 

капiталу (22 184,5 тис.грн.). Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу 

України. Величина статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства щодо величини 

статутного капiталу. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 1 665,9 X X 

у тому числі:  

ТОВ "ЮВIД-2009" (кредит) 23.04.2012 474 39,5 20.12.2019 

АТ "УКРСИББАНК" (овердрафт) 28.11.2017 677,9 19,9 30.10.2019 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (кредитна 

лiнiя) 

15.02.2018 347,3 21 15.09.2019 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (кредит 

КУБ) 

21.04.2018 166,7 0 21.04.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 211,7 X X 



Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 20 407,7 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 22 285,3 X X 

Опис Iншi зобов'язання складають - 20407,7 тис.грн. та включають в 

себе: 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 12 

419,8 тис.грн.; поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 

164,5 тис.грн.; поточна заборгованiсть зi страхування - 85,9 

тис.грн.; поточнi зобов'язання з оплати працi - 341,5 тис.грн.; 

кредити вiд нерезидентiв з нарахованими вiдсотками - 5786,3 

тис.грн., забезпечення на виплату вiдпусток - 378,2 тис.грн., 

зобов'язання з фiнансової оренди - 972,0 тис.грн., iншi поточнi 

зобов'язання - 259,5 тис.грн. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Київська обл., м. Київ, вул. 

Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380445910400 

Факс +380444825201 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Отримання послуг, передбачених 

договором про обслуговування 

випускiв цiнних паперiв. 

Депозитарiй немає Лiцензiї. Здiйснює 

дiяльнiсть згiдно Правил та Регламенту. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Аудиторська фiрма "Тест-Аудит" 

приватне пiдприємство 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22698202 

Місцезнаходження 61058, Тернопільська обл., м. Харкiв, 

вул. Данилевського, 8, кв.108 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0416 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (057) 705 00 80 

Факс (057) 705 00 80 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудиторськi послуги 



 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з додатковою 

вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя 

"Схiд-Захiд" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33411729 

Місцезнаходження 61058, Харківська обл., м. Харкiв, вул. 

Iванiвська, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №330830 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.06.2007 

Міжміський код та телефон +380577078410 

Факс - 

Вид діяльності Страхування майнових ризикiв 

Опис Страхування майнових iнтересiв 

Страхувальника при передачi майна в 

заставу. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Фiзична особа-пiдприємець Гордеюк 

Олександр Володимирович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2666700730 

Місцезнаходження 61098, Харківська обл., м. Харкiв, вул 

Єлiзарова, 12, кв. 103 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380577156692 

Факс - 

Вид діяльності Юридичнi послуги 

Опис Юридичнi послуги щодо витребування 

дебiторської заборгованостi 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "НТЦ Землевласник" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37657514 

Місцезнаходження 61002, Харківська обл., м. Харкiв, вул. 

Короленка, 23 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 559/16 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.07.2016 

Міжміський код та телефон +380959237424 

Факс - 

Вид діяльності Послуги з оцiнки майна та земельних 



дiлянок 

Опис Послуги з оцiнки акцiй, майна, 

нерухомостi  та земельної дiлянки. 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2019.01.01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ТВIН-ДРУК" 
за ЄДРПОУ 23454034 

Територія Харківська область, Орджонiкiдзевський р-н за КОАТУУ 6310138200 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Друкування іншої продукції за КВЕД 18.12 

Середня кількість працівників, осіб: 46 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 

Адреса, телефон: 61172, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Роганська, буд.149, (057) 716-37-32 

 

1. Баланс 
на 31.12.2018 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 15586,4 18848,3 

    первісна вартість 1011 71646,5 103720,4 

    знос 1012 (56060,1) (84872,1) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 15586,4 18848,3 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 8011,5 9103,4 

    у тому числі готова продукція 1103 3117,9 3162,4 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 11812 10992 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 59,3 116,2 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 59,3 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1041,5 1240,6 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 81,3 

Витрати майбутніх періодів 1170 1921,9 1633,2 

Інші оборотні активи 1190 906,4 867,5 

Усього за розділом II 1195 23753,6 24034,2 



III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 39340 42882,5 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19554,7 22184,5 

Додатковий капітал 1410 13282 17625,8 

Резервний капітал 1415 1,6 1,6 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -18801,5 -19214,7 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 14036,8 20597,2 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 597,3 925,6 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 1090,9 1191,9 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 

зобов'язаннями 
1610 1558,1 898,6 

    товари, роботи, послуги 1615 12477,4 12419,8 

    розрахунками з бюджетом 1620 62 211,7 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 126,4 

    розрахунками зі страхування 1625 57 85,9 

    розрахунками з оплати праці 1630 251,5 341,5 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 9209 6210,3 

Усього за розділом III 1695 24705,9 21359,7 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 39340 42882,5 

Примітки: АТ "ВП "ТВIН-ДРУК", зареєстровано у Виконавчому комiтетi Харкiвської мiської ради 

27.07.1995р. Мiсцезнаходження: 61172, м. Харкiв, вул. Роганська,149  

Основними видами дiяльностi є: 

18.12 Друкування iншої продукцiї; 

70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння 

58.19 Iншi види видавничої дiяльностi  

Облiкова полiтика на Товариствi встановлена Наказом по пiдприємству №1 вiд 1 сiчня 2018р. "Про 

облiкову полiтику пiдприємства". 

Розкриття iнформацiї щодо балансу Ф-1. 

Основнi засоби та Нематерiальнi активи. Облiк ОЗ пiдприємства здiйснюється згiдно вимог П(С)БО №7. 

Амортизацiя ОЗ нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строк використання та 

лiквiдацiйна вартiсть ОЗ визначається по кожному основному засобу окремо. До малоцiнних 

необоротних активiв вiднесенi об'єкти вартiстю до 6000,00 грн. Амортизацiя по таким об'єктам 

нараховується, у першому мiсяцi використання у розмiрi 100% їх вартостi. Первiсна вартiсть основних 

засобiв на початок року - 71 156,5 тис.грн., сума зносу - 56 060,1 тис.грн., залишкова вартiсть - 15 096,4 

тис.грн. Протягом звiтного року проводили переоцiнку ОЗ, в результатi якої первiсна вартiсть збiльшена 

на 31144,0 тис.грн. Протягом 2018 року було придбано ОЗ на суму 1288,3 тис.грн., вибуло ОЗ - 358,4 

тис.грн., в тому числi за первiсною вартiстю вибуло ОЗ: у зв'язку з продажом - 153,7 тис.грн та з 

лiквiдацiєю - 204,7 тис.грн. Лiквiдацiя ОЗ вiдбулася за рахунок списанням ОЗ, що були непридатними до 

експлуатацiї. Амортизацiя ОЗ у 2018р. нарахована у сумi - 2981,3 тис.грн. Первiсна вартiсть на кiнець 

року - 103 230,4 тис.грн., сума зносу - 84 872,1 тис.грн., залишкова вартiсть - 18 358,3 тис. грн. Вартiсть 

оформлених у заставу основних засобiв складає - 58 938,0 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю 



амортизованих основних засобiв складає - 939 тис.грн. Основних засобiв отриманих за рахунок цiльового 

фiнансування не було.  

Облiк НМА пiдприємства здiйснюється згiдно вимог П(С)БО №8. НМА враховуються на балансi за 

первiсною вартiстю придбання. Амортизацiя НМА нараховується iз застосуванням прямолiнiйного 

методу. Строк використання НМА визначається по кожному об'єкту окремо виходячи з передбачаємого 

морального зносу. Первiсна вартiсть НМА на початок року складає - 490,0 тис.грн., накопичена 

амортизацiя - 0,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 490,0 тис.грн. Протягом 2018 року надходження та 

вибуття НМА не було Амортизацiя НМА за 2018 рiк не нараховувалась. Первiсна вартiсть НМА на 

кiнець звiтного року складає - 490 тис.грн., накопичена амортизацiя - 0 тис.грн., залишкова вартiсть - 490 

тис.грн. Угод на придбання в майбутньому нематерiальних активiв немає. Нематерiальних активiв, щодо 

яких iснує обмеження прав власностi та переданих у заставу немає.  

Фiнансовi iнвестицiї. Пiдприємство не володiє довгостроковими фiнансовими iнвестицiями. 

Запаси. Облiк запасiв здiйснюється згiдно вимог П(С)БО №9. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за 

методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Дооцiнка у 2018 роцi не проводилася. 

Нестачi i втрати вiд псування цiнностей вiдсутнi. Уцiнка запасiв не вiдбувалася. Втрати вiд псування 

цiнностей та втрати вiд браку вiдсутнi. Запаси, оформленi у заставу, вiдсутнi. Надходження безоплатно 

отриманих запасiв вiдсутнє. На дату балансу запаси, переданi на комiсiю вiдсутнi. Балансова вартiсть 

запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп складає: сировина i матерiали - 5030,9 тис.грн., 

напiвфабрикати та комплектуючи вироби - 693,2 тис.грн.; тара - 167,5 тис.грн.; запаснi частини - 42,0 

тис.грн.; iншi матерiали - 7,4 тис.грн:  готова продукцiя - 3162,4 тис.грн.. Всього на суму - 9103,4 

тис.грн. 

Дебiторська заборгованiсть. Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється згiдно вимог П(С)БО №10. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду складає - 10 

992,0тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 116,2 тис.грн. Iнша поточна 

дебiторська заборгованiсть складає - 1 240,6 тис.грн. Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами 

ведеться вiдокремлено по кожному контрагенту вiдповiдно до чинного законодавства. Коефiцiєнт 

сумнiвностi по дебiторськiй простроченiй заборгованостi дорiвнює нулю. Резерв сумнiвних боргiв 

формувався на дату балансу: 31.03.2018 - 66,5 тис.грн., та за звiтний рiк складає - 66,5 тис.грн. 

Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у 

нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 29.12.2017 № 148. На 

31.12.2018 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають - 81,3 тис.грн., а саме: 

готiвка - 0,2 тис.грн., грошовi кошти на рахунку - 81,1 тис.грн.  

Iншi оборотнi активи вiдображають облiк за рахунком 643 та 644 та на 31.12.2018 року складають - 867,5 

тис.грн.  

Витрати майбутнiх перiодiв на 31.12.2018 року складають - 1 633,2 тис.грн., та включають витрати на 

переддрукарську пiдготовку - 896,8 тис.грн.; логiстичнi послуги - 251,3тис.грн., юридичнi послуги - 16,6 

тис.грн., транспортнi послуги - 468,5 тис.грн. 

Вiдомостi про власний капiтал 

Власний капiтал складається iз: статутного капiталу пiдприємства - 22 184,5 тис.грн., iншого додаткового 

капiталу - 25,2 тис.грн., капiталу у дооцiнках - 17600,6 тис.грн., резервного капiталу - 1,6 тис.грн. та 

непокритого збитку - (-19 214,7) тис.грн.  

Статутний капiтал подiлено на 583 171 341 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,03 грн. 

кожна та 156 312 615 шт. привiлейованих iменних акцiй номiнальною вартiсть 0,03 грн. кожна. Протягом 

звiтного року збiльшився розмiр зареєстрованого капiталу за рахунок додаткового випуску акцiй. Частки 

держави в Статутному капiталi Товариства немає. На кiнець звiтного року неоплаченого капiталу немає. 

Зобов'язання: Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО №11 "Зобов'язання". 

Зобов'язаннями визнається заборгованiсть Товариства iншим юридичним або фiзичним особам, що 

виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, 

призведе до зменшення ресурсiв Товариства та його економiчних вигiд. Поточнi зобов`язання 

вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення . 

Станом на 31.12.2018р. Товариство не має зобов`язань за борговими цiнними паперами. 

Протягом року виникли довгостроковi зобов'язання з фiнансового лiзингу, якi на кiнець року складають - 

547,3 тис.грн.  

Сформовано забезпечення на виплату вiдпусток, якi на кiнець звiтного перiоду складають - 378,3 тис.грн. 

Заборгованiсть за короткостроковими кредитами банкiв на кiнець звiтного перiоду складає - 1191,9 



тис.грн.  

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями складає - 898,6 тис.грн. та включає кредити 

фiнансових установ - 474,0 тис.грн., частину довгострокових зобов'язань, що пiдлягає погашенню 

протягом 1-го року лiзингу - 424,6 тис.грн. 

Поточнi зобов'язання за отриманi послуги та ТМЦ складають - 12 419,8 тис.грн.; за розрахунками з 

бюджетом - 211,7 тис.грн.; за розрахунками зi страхування - 85,9 тис.грн.; за розрахунками з оплати працi 

- 341,5 тис.грн. Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться окремо по кожнiй органiзацiї, 

установi чи фiзичнiй особi на вiдповiдних балансових рахунках у вiдповiдностi до вимог Положень 

бухгалтерського облiку. У вiдповiдностi з облiковою полiтикою на Товариствi пiдприємство не створює 

резерв на виплату вiдпусток та внескiв до соцiальних фондiв. До складу статтi балансу "Iншi поточнi 

зобов'язання" - 6 210,3 тис.грн. врахованi: заборгованiсть перед iншими кредиторами в євро - 3954,8 

тис.грн., заборгованiсть за нарахованими вiдсотками в євро - 1831,5 тис.грн., авансовi внески отриманi - 

164,5 тис.грн., поворотна фiнансова допомога - 160,0 тис.грн., податковий кредит з ПДВ - 15,8 тис.грн. 

заборгованiсть за нарахованими вiдсотками в гривнi -83,7 тис.грн. Iнших господарських одиниць за 

межами України немає.  

Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно П(С)БО, немає. 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2018 р. 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 48585,3 55735 

Інші операційні доходи 2120 1788,7 12887 

Інші доходи 2240 0 0 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 50374 68622 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (42650,2) (47723) 

Інші операційні витрати 2180 (8000,9) (13831) 

Інші витрати 2270 (590,3) (924) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (51241,4) (62478) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -867,4 6144 

Податок на прибуток 2300 (159,6) (114) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -1027 6030 

Примітки: Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 

996-XIV, з урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з затвердженими Нацiональними Стандартами 

бухгалтерського облiку для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв i процедур при 

вiдображенi поточних операцiй в облiку.  

До форми №2-м, протягом звiтного перiоду коригування та змiни не вносились.  

Iнформацiя про доходи пiдприємства вiдображається згiдно вимог П(С)БО №15. Дохiд визначається при 

збiльшеннi активу чи зменшеннi зобов'язання, яке зумовлює зрiст власного капiталу, при умовi, що 

оцiнка доходу може бути цiлком впевнено визначена.  

Iнформацiя про витрати пiдприємства вiдображається згiдно вимог П(С)БО №16.  

Витратами звiтного перiоду визнаннi зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, якi призводять до 

зменшення власного капiталу, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. 

Чистий дохiд АТ "ВП "ТВIН - ДРУК" за 2018 рiк становить - 48 585,3 тис.грн. (в т.ч. доходи  вiд 

реалiзацiї готовой продукцiї - 48068,8 тис.грн. ; доходи вiд  надання послуг з переддрукарської 

пiдготовки - 516,5 тис.грн.,), iншi операцiйнi доходи становлять - 1 788,7 тис.грн. (з них: дохiд вiд 

реалiзацiї iноземної валюти - 18,1 тис.грн.; реалiзацiя iнших оборотних активiв - 262,9 тис.грн., списання 

безнадiйної кредиторської заборгованостi - 13,7 тис.грн.; курсова рiзниця - 1494,0 тис.грн.) 

Загальнi витрати за рiк складають - 51 241,4 тис.грн., в т.ч.:  

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 42 650,2 тис.грн.;  

- iншi операцiйнi витрати - 8 000,9 тис.грн. (з них адмiнiстративнi витрати - 4649,7 тис.грн., витрати на 

збут - 1387,1тис.грн., собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 30,1 тис.грн, штрафнi санкцiї - 407,5 

тис.грн., собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 302,9 тис.грн., втрати вiд операцiйної курсовi 

рiзницi - 978,2 тис.грн., вiдрахування в благодiйнi фонди - 29,8 тис.грн., податок на додану вартiсть, який 

не включено до складу податкового кредиту - 37,0 тис.грн., сумнiвна та безнадiйна заборгованiсть - 133,1 

тис.грн.; витрати по тимчасовiй непрацездатностi працiвникiв - 45,5 тис.грн.)  

- iншi витрати - 590,3 тис.грн. (з них: винагорода лiзингодавця - 208,6 тис.грн. вiдсотки за 

довгостроковими кредитами - 379,9 тис.грн., залишкова вартiсть списаних основних засобiв - 1,8 

тис.грн.)  

За результатами дiяльностi за 2018 рiк, пiдприємство отримало чистий збиток у розмiрi - (1027,0) тис.грн. 

Станом на 31.12.2018 року непокритий збиток Товариства становить - (19 214,7) тис. грн. 

Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно П(С)БО немає. 

Керівник    Бартишев Артем Владиславович 

Головний бухгалтер   Шулешова Надiя Олександрiвна 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Посадовi особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, 

стверджують що, наскiльки це нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 

також стверджуємо що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 

про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента. Основними ризиками та 

невизначеностями, з якими ми стикаємось у своїй господарськiй дiяльностi є невизначенiсть 

загальноекономiчних перспектив розвитку України. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

19.03.2018 20.03.2018 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 

публічного акціонерного товариства) 

30.04.2018 03.05.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

30.04.2018 03.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

21.09.2018 24.09.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


