
Титульний аркуш

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Шендеровський Ю.Ю

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

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
 достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

(дата)

21.04.2015
М.П.

  за                   рік2014

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

00383708
Привiзна, 1, Одеса, Малиновський, Одеська 
область, 65098, Україна

8(048)715-16-16, 8(048)716-16-50

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

6. Електронна поштова адреса zavod_pdo@ukr.net
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента
X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство
X6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди
X11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:
X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
X13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X3) інформація про зобов’язання емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду

X17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
 змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

4) інформація про похідні цінні папери

X4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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33. Примітки:  Товариство не приймало участі в створенні юридичних осіб, тому не заповнює
пункт "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб".
В Товаристві не передбачено посади корпоративного секретаря, тому не заповнює пункт 
"Інформація щодо посади корпоративного секретаря".
Товариством рейтингова оцiнка не проводилася, тому не заповнює пункт "Інформація про 
рейтингове агентство".
Товариством не нараховувались дивiденди в 2014 роцi згiдно рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв, тому не заповнює пункт "Інформація про дивіденди".
Товариство не випускало облігацій, інших цінних паперів, похідних цінних паперів, тому не 
заповнює пункти "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, 
випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери".
Товариство не проводило викупу власних акцій, тому не заповнює пункт "Інформація про викуп 
власних акцій протягом звітного періоду".
Товариство не випускало боргових цінних паперів, тому не заповнює пункт "Інформація про 
забезпечення випуску боргових цінних папаерів".
Товариство не випускало іпотечних цінних паперів, тому не заповнює пункт "Відомості щодо 
особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного 
періоду".
Товариство не випускає iпотечнi облiгацiї, тому не заповнє пункти
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй",
"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття",
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi 
включено до складу iпотечного покриття",
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв",
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв",
"Основнi вiдомостi про ФОН",
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН",
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН",
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН",
"Правила ФОН".
Товариство не не випускало цільових облігацій падприємства, виконання зобов'язань за якими 
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, тому не 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність
X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
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заповнює пункт "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі ємісії цільових облігацій падприємства,
 виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будівництва)".
Посадовi особи Товариства не надають згоди на розкриття паспортних даних.
В 2014 р. Товариство не надавало особливу інформацію.
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"

328209

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"

328209

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26001312196701

26000312196702

38.32

46.49

68.20

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Відновлення відсортованих відходів

[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна

[2010]Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

4. Територія (область) Одеська

А00 № 254569

01.04.1996

1474620,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   198. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Заготiвля, переробка 
металобрухту чорних 
металiв

Серiя АВ № 
611321

21.07.2012Мiнiстерство економічного 
розвитку і торгівлі України

Опис:  Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Емiтент планує й 
надалi займатися цими видами дiяльностi

21.07.2017

© SMA 003837082014 р. 



Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 

та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

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

Органiзацiя орендарiв 00383709 вул. Привiзна, 1, Одеса, Малиновський, 
Одеська область, 65098, Україна

51,76000000000

Держава в особi регiонального 
вiддiлення фонду Держмайна

20984091 вул. В.Арнаутська, 15, Одеса, Приморський, 
Одеська область, 65012, Україна

48,24000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

100,00000000000Усього:
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1947

29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ 
<Чорноморполiграфметал>, голова правлiння, з 17.06.2011р. Генеральний директор ПАТ "Завод 
Чорноморполiграфметал"

9) опис:  На посаду Генерального директора було призначено з 17.06.2011р. на засiданнi 
Наглядової ради.  Не займає посади на iнших пiдприємствах.  Обов'язки -Вирiшує питання, 
пов'язанi з поточною господарською дiяльнiстю.     Повноваження - Вирiшує питання, пов'язанi з 
поточною господарською дiяльнiстю.  Отримував винагороду у виглядi заробiтної плати  згiдно 
штатного розкладу у розмiрi 65,8т. грн. Загальний стаж  роботи 48 рокiв.  Не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. 17.06.2011р. Призначено на посаду генерального 
директора.  Перелiк попереднiх посад: Тролейбусне депо Одеське, тролейбусно-транспорте 
управлiння - Учень водiя тролейбуса, Водiй 3-го класу, Електрослюсарь профiлакторiю 3 р., 
Електрослюсарь профiлакторiю 4 р.; Обрано визволеним секретарем комiтету комсомолу 
Одеського трамвайно-тролейбусного управлiння; Затверджено iнструктором вiддiлу 
комсомольських органiзацiй Одеського  мiського  комсомолу; Обрано завiдуючим вiддiлу 
комсомольских органiзацiй Одеського мiського комiтету ЛКСМ України; Приморський райком 
партiї - Iнструктор оргвiддiлу; Одеського мiського комiтету  Компартiї України органiзацiйного 
вiддiлу - Iнструктор, Заступник завiдуючого органiзацiйного вiддiлу; Одеський завод 
упаковочних виробiв iм.Калiнiна - Директор заводу. Голова вiдкритого акцiонерного  товариства 
"Чорноморполiграфметал". Голова правлiння - Президент вiдкритого акцiонерного  товариства 
"Чорноморполiграфметал". Генеральний директор ПАТ "Завод Чорноморполiграфметал".

вища

Шендеровський Юрiй Юхимович

д/н, д/н, Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Генеральний директор

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

17.06.2011 5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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1951

34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: "Siata DS, Inc"  президент 
компанiї.

9) опис:  Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 47 роки. 
Обов'язки - Керує Наглядовою радою. Повноваження - захищає iнтереси  акцiонерiв .  
Винагороди як голова наглядової ради не  отримував. 
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Займає посаду президент 
компанiї  "Siata DS, Inc".  переобрано на загальних зборах акцiонерiв вiд 25.04.2013р. на новий 
строк  
Перелiк попереднiх посад: Тираспольський завод "Электромаш" - слюсар-випробувач; 
Тираспольське упарвлiння торгiвлi - заступник головного енергетика; Тираспольський завод 
металлолiтографiї - заступник начальника цеху; Кооператив "Металiст" м. Тираспiль - голова 
кооперативу; Одеське пiдприємство "Компас" - заступник директора.

вища

Симхович Наум Харитонович

д/н, д/н, Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

25.04.2013 безстроково8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1945

12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Найменування пiдприємства 
та посада, яку займав - генерального директора ТОВ "Таламус ЛТД", за останнi п'ять рокiв змiн 
не було

вища

Тимофiєнко Вiктор Валентинович

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Заступник Голови  Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

25.04.2013 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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9) опис:  Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Займає посаду генерального директора ТОВ "Таламус ЛТД",  адреса 65098, м.Одеса, Застава-2, 
вул. Привiзна, буд. 1. 
Загальний стаж  роботи 46 років. 
Обов'язки - Виконує обов'язки голови Наглядової Ради, за умови його вiдсутностi. 
Повноваження - захищає iнтереси акцiонерiв.  Винагороду не отримував.                                           
          Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини  переобрано на загальних 
зборах акцiонерiв на новий строк.  
Перелiк попереднiх посад: Одеський державний унiверситет - Лаборант кафедри 
експерекспериментальної фiзики, Лаборант по хозтемi; Кривоозерська восьмирiчна школа - 
Викладач з математики; Одеський державний унiверситет - Старший iнженер по хозтемi, 
Старший научний спiвробiтник по хозтемi, аспiрант, Старший научний спiвробiтник; Кафедра 
фiзики, Одеський електротехнiчний iнститут звязку iм. О.С.Попова - Виконувач обовязкiв 
доцента; Одеський електротехнiчний iнститут звязку iм. О.С.Попова - Доцент по кафедрi фiзики; 
Нацiональна рада України з питань телебачення i  радiомовлення - Головний спецiалiст 
управлiння регiонального мовлення, представник по Одеськiй областi, Представник Нацiональної
 ради  в Одеськiй областi; ТОВ "Таламус ЛТД" - Генеральний директор.

1977

16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ДП "Надiя" ВАТ 
"Чорноморполiграфметал", директор - за останнi п'ять рокiв змiн не було

9) опис:  Згоди на розкриття паспортних даних не не надано. 
Займає посаду директора ДП "Надiя" ПАТ "Чорноморполiграфметал", м.Одеса, Застава-2, вул. 
Привiзна, буд.1 
Загальний стаж  роботи  22 роки 
Обов'язки -  Веде протоколи та органiзовує збори наглядової ради                                                    
Винагороду, як секретар наглядової ради не отримував.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
25.04.2013р. переобрано на загальних зборах акцiонерiв на новий строк.  
Перелiк попереднiх посад: Одеський завод упаковочних виробiв iм.Калiнiна - Упаковщик; 
Одеська виробничо-комерцiйна фiрма "Промагроiнвєстсервiс" - Менеджер по збуту; Фiнансово-
економiчний вiддiл Одеської виробничо-комерцiйної фiрми "Промагроiнвєстсервiс" - Економiст 
2 кат., Заступник начальника; Одеська виробничо-комерцiйна фiрма "Промагроiнвєстсервiс" - 
Заступник генерального директора з комерцiйних питань; Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Чорноморполiграфметал" - Заступник начальника економiчного вiддiлу, Начальник цеха 
"Вторкольормет"; ТОВ "Таламус ЛТД" - Заступник начальника торгового вiддiлу по збуту; 

вища

Шендеровський Валерiй Юрiйович

д/н, д/н, Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

секретар наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

25.04.2013  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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Дочернє пiдприємство "Надiя" ПАТ "Черноморполiграфметал" - Директор.

1974

3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Таламус ЛТД" , 
заступник начальника вiддiлу зовнiшньоекономiчного звязку.

9) опис:  Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Загальний стаж роботи - 25 років. 
Повноваження та обов'язки посадової особи  - захищає iнтереси акцiонерiв товариства вiдповiдно
 до вимог дiючого законодавства. 
Як член Наглядової ради винагороду не отримувала.. 
Не має непогашеної сидимостi за корисливi та посадовi злочини. 
25.04.2013 р. було  обрано на посаду на загальних зборах акцiонерiв. 
Перелiк попереднiх посад: Мiська лiкарня Воркутинського ГЗО - санiтарка, медсестра. ТОВ 
"Таламус ЛТД" - секретар-референт, завiдувач канцилярiєй, заступник начальника вiддiлу 
зовнiшнього економiчного звязку.

незакiнчена вища

Лiтвак Наталя Борисiвна

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

25.04.2013 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1984

8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ОНА звязку iм. Попова, 
викладач

вища

Лiтвiн Дмитро Олександрович

д/н, д/н, д/н

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**
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9) опис:  Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Повноваження та обов'язки посадової особи :виконує обовязки в iнтересах акцiонерiв товариства 
та згiдно дiючого законодавства.  
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах як посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  
Призначений на посаду 25.04.2013р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  
Стаж  роботи (рокiв) - 14 років.
Попереднi посади: ОНА звязку iм. Попова, викладач, Мiжнародний гуманiтарний унiверсiтет 
науковий спiвробiтник 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

25.04.2013 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1969

3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Таламус ЛТД" заст. 
Головного бухгалтера

9) опис:  Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Загальний стаж  роботи  24 роки.
 Обов'язки -Проводить перевiрки господарської дiяльностi  Товариства 
Винагороди як голова ревiзiйної комiсiї не отримував.  
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
Була призначена на посаду голови ревiзiйної 25.04.2013р. 
Не займає посади на iнших пiдприємствах. 
Перелiк попереднiх посад: ТОВ "Таламус ЛТД" заст. Головного бухгалтера, ОЕIЗ iм. Попова, 
лаборант кафедри, асистент

вища

Мiзюк Свiтлана Анатолiївна

д/н, д/н, Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Голова Ревiзiйної комiсiї

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

25.04.2013 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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1962

22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ 
"Чорноморполiграфметал", головний бухгалтер

9) опис:  Згоди на розкриття паспортних даних не не надано.  Загальний стаж  роботи 35 років.
 Обов'язки- Вiдповiдає за ведення: протоколiв засiдань правлiння; бухгалтерського та 
податкового облiку. Повноваження - органiзацiя ведення бухгалтерського та податокового облiку.
 
Отримував винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмiрi  30,4 
тис.грн.    
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
21.06.2011р.призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ "Завод Чорноморполiграфметал". 
Не займає посаду на iнших пiдприємствах. 
Перелiк попереднiх посад: Одеський технiкум вимiрювань - Бухгалтер; Друкарський цех - 
Брошуровщиця 1-го р.; Одеський полiтехнiчний iнститут - Секретар-стенографист; Державне 
багатопрофiльне пiждприємство "МОЕКС" - економiст, помiчник директора; Асоцiацiя 
iновацiйних пiдприємств -Заступник головного бухгалтера,  Головний бухгалтер; Вiдкрите 
акцiонерне товариство "Чорноморполiграфметал" - Заступник головного бухгалтера, Головний 
бухгалтер. Головний бухгалтер ПАТ "Завод Чорноморполiграфметал".

вища

Гавриленко Наталiя Вiкторовна

д/н, д/н, Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

21.06.2011 безстроково8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість

 акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи 

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

2 4 5 6 7 8 91 3

Шендеровський Валерiй 
Юрiйович

504 1,79400000000 504 0 0 0секретар наглядової 
ради

Згоди на розкриття паспортних даних
 не надано.

фізична особа

Гавриленко Наталiя 
Вiкторовна

2 0,00700000000 2 0 0 0Секретар правлiння, 
головний бухгалтер

Згоди на розкриття паспортних даних
 не надано.

фізична особа

Тимофiєнко Вiктор 
Валентинович

1 0,00360000000 1 0 0 0заступник голови 
наглядової ради

Згоди на розкриття паспортних даних
 не надано.

фізична особа

Симхович Наум 
Харитонович

1 0,00360000000 1 0 0 0Голова Наглядової ради д/н, д/н, Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано.

фізична особа

Усього: 508 1,80820000000 508 0 0 0
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2 4 5 6 7 8 91 3
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Найменування юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

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

ТОВ ВКФ "Пакомет" 22452240 Застава-2, вул. Привозна, буд. 1, Одеса, 
Малиновський, Одеська область, 65098, 
Україна

20000 71,2048 20000 0 0 0

ТОВ "Таламус ЛТД" 20936229 Застава-2, вул. Привiзна, буд.1, Одеса, 
Малиновський, Одеська область, 65098, 
Україна

6191 22,0415 6191 0 0 0

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи

Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав паспорт

не має 0 0 0 0 0 0д/н, д/н, д/н

26191 93,2463 26191 0 0 0Усього:
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

24.04.2014
95,43

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:   Питання преше: Про результати 
реєстрації учасників загальних зборів акціонерів. Вирішили: 1). Результати реєстрації та 
перевірки повноважень акціонерів ПАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» та їх 
уповноважених представників, що прибули на загальні збори акціонерів – затвердити. 2). 
Визнати загальні збори акціонерів ПАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ», скликані 24 
квітня 2014 року - чинними.  Питання друге: Про вибори членів лічильної комісії загальних 
зборів та припинення її повноважень. Вирішили: 1).Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб. 2). 
Голосування провести відкритим способом по кожній кандидатурі. 3). Лічильній комісії:  
провести підрахунок голосів акціонерів, скласти протокол підсумків голосування по порядку 
денному, про прийняті рішення впродовж 10 робочих днів довести до відома акціонерів шляхом 
розміщення відповідної інформації на ВЕБ-сторінці товариства в мережі Інтернет, письмовим 
повідомленням звичайною поштовою кореспонденцією. 4). Повноваження лічильної комісії 
припинити після виконання цього рішення. Голосували: «за» - 99,99% (26805), «проти» - ні, 
«утримались» - ні. Рішення прийняте.  Питання третє: Про вибори голови та секретаря загальних 
зборів Вирішили: 1). Обрати головою загальних зборів Тимофєєнко В.В., секретарем загальних 
зборів Шендеровського В.Ю. Голосували: «за» - 99,99% (26805), «проти» - ні, «утримались» - ні. 
Рішення прийняте.  Питання четверте: Затвердження порядку голосування та регламенту 
проведення загальних зборів акціонерів.  Вирішили: Затвердити порядок голосування та 
регламент роботи загальних зборів: Голосування проводиться бюлетенями за принципом 1 акція 
– 1 голос. Питання, що обговорюються в порядку денному, надавати у письмовій формі або в 
ході ведення зборів після доповідей. Заслухати всі доповіді: Наглядової Ради, генерального 
директора, дочірнього підприємства, ревізійної комісії й обговорення їх провести одночасно. 
Бажаючі виступити передають лист у президіум або підіймають руку. Збори провести за 1 годину

 30 хвилин без перерви. Голосували: «за» - 99,99% (26805), «проти» - ні, «утримались» - ні. 
Рішення прийняте.  Питання п'яте: Звіт Наглядової Ради про роботу за 2013 рік. Вирішили: Звіт 
Наглядової Ради про роботу за 2013 рік прийняти до уваги. Голосували: «за» - 99,97% (26798), 
«проти» - ні, «утримались» - ні. Рішення прийняте.  Питання шосте: Звіт генерального директора 
за 2013 рік. Вирішили: Звіт генерального директора за 2013 рік прийняти до уваги. Голосували: 
«за» - 99,97% (26798), «проти» - ні, «утримались» - ні. Рішення прийняте.  Питання сьоме: 
Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік. Вирішили: Основні напрямки діяльності 
Товариства на 2014 рік  схвалити. Голосували: «за» - 99,97% (26798), «проти» - ні, 
«утримались» - ні. Рішення прийняте.  Питання восьме: Звіт дочірнього підприємства «Надія» 
про роботу за 2013 рік. Вирішили: Звіт дочірнього підприємства «Надія» про роботу за 2013 рік 
прийняти до уваги. Голосували: «за» - 99,97% (26798), «проти» - ні, «утримались» - ні. Рішення 
прийняте.  Питання дев'яте: Звіт ревізійної за 2013 рік. Вирішили: Звіт ревізійної комісії за 
2013р. прийняти до уваги. Голосували: «за» - 99,97% (26798), «проти» - ні, «утримались» - ні. 
Рішення прийняте.  Питання десяте: Затвердження річного звіту  Товариства за 2013 рік. 
Вирішили: 1). Річний баланс, звіти про фінансові результати та фінансово-майновому стану 
акціонерного товариства, дочірнього підприємства «Надія» за 2013 рік та висновок ревізійної 
комісії – затвердити. 2). Наглядовій раді: - подовжити роботу по ліквідації збиткової діяльності 
товариства шляхом зменшення витрат, зменшення кредиторської заборгованості, реалізації 
невикористаного устаткування, сировини та матеріалів; - здійснити контроль за ходом виконання

 робіт по капітальному ремонту орендованого у товариства майна; - у зв’язку із скороченням 
виробничої діяльності визначити оптимальну кількість працюючих на підприємстві, його фонд 
заробітної платні; (річний звіт, звіти із висновкам ревізійної комісії, висновком аудитора - 
додаються). Голосували: «за» - 99,99% (26805), «проти» - ні, «утримались» - ні. Рішення 
прийняте.  Питання одинадцяте: Про розподіл прибутку (збитків) Товариства. За результатами 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік Товариство отримало балансовий 
прибуток в сумі 32 тис. гривень. Керуючись статтями ч 1 ст. 25 та ст. 30 Закону України «Про 

X
чергові позачергові
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акціонерні товариства», підпунктом 11 п/п 10.2.5.2 п.п. 10.2.5 Розділу 10 Статуту Товариства та 
пунктом 1.1. Положення про порядок нарахування та виплати дивідендів Товариства, 
враховуючи невелику суму отриманого прибутку,  Наглядова Рада рекомендує всю суму 
прибутку, отриманого в 2013  році направити на покриття збитків.   Вирішили: Доходи, 
отриманні від господарської діяльності Товариства в 2013 році направити на покриття збитків. 
Голосували: «за» - 99,94% (26789), «проти» - 0,06%(16), «утримались» - ні. Рішення прийняте.  
Питання дванадцяте: Розгляд рішень Наглядової ради, що були прийняті в 2013 році, в частині 
надання згоди на укладення договорів.  Вирішили: 1).Затвердити Рішення Наглядової Ради, що 
були прийняті в 2013 році, по наданню згоди на укладення договорів. 2). Вважати правомочними 
Договори, укладенні Товариством в 2013 році за згодою із Наглядовою Радою  Голосували: 
«за» - 99,94%(26789), «проти» - 10 (0,05%), «утримались» - ні. Рішення прийняте.  Питання 
триндцяте: Прийняття рішення про укладання значних, великих угод в 2014 році. Вирішили:  1). 
Доручити Наглядовій Раді надавати попередню згоду на вчинення значних великих угод 
Товариством в 2014 році. 2). Наглядовій Раді вести облік та контроль виконання укладених від 
імені Товариства значних великих угод. 3). Наглядовій Раді надати на затвердження наступним 
загальним зборам акціонерів угоди, які було укладено в 2014 році по його попередній згоді. 
Голосували: «за» - 99,94%(26789), «проти» - 10 (0,05%), «утримались» - ні. Рішення прийняте.  До

 протоколу загальних зборів додаються: - реєстр акціонерів, які мають право на участь у зборах 
акціонерів 24 квітня 2014 року ПАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» із зазначенням 
кількості їх голосів, складений Національним Депозитарієм України станом на 17 квітня 2014 р.; 
- перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах 
акціонерів; - протокол засідання реєстраційної комісії; - протокол лічильної комісії; - бюлетені 
для голосування; - річний баланс, звіт із аудиторським висновком; - звітні доповіді та основні 
напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.  Протокол лічильної комісії й бюлетені по 
кумулятивному голосуванню прикладаються до протоколу зборів та підлягають зберіганню 
згідно зі ст..45 Закону України «Про акціонерні товариства» не більше 4-х років.   Особи, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:   Пропозицiї щодо порядку денного 
загальних зборiв акцiонерiв були внесенi: -  Шендеровським Ю.Ю.; -  Шендеровським В.Ю; -  
Мізюк С.А.; -  Гавриленко Н.В.   Загальні збори відбулися.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк 
"Пiвденний"

20953647
вул. Краснова, буд. 6/1, Одеса, Малиновський, Одеська 
область, 65059, Україна

0482-30-70-30
0482-30-70-30

АВ №507084

03.12.2009

ДКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: надає ємiтенту послуги з вiдкриття рахункiв у цiнних паперах, зберiгання належних 
власникми цiнних папаерiв дематерiалiзованого випуску та iншi послуги в межах укладеного 
Договору вiд 27 квiтня 2010 року.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача
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ВАТ "Нацiональний депозитарiй України

30370711
вул. Б.Грiнченка, буд. 3, Київ, Київ, Київська область, 01001, 
Україна

(044)2791213
(044)3777016

Серiя АВ № 581322

19.09.2006

ДКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: протягом 2011 року  юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 
депозитарiю не змiювалась

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю

ТОВ АФ "НАШ АУДИТ"

04617915
вул. Грецька,44, Одеса, Приморський, Одеська область, 
65026, Україна

048    717-53-46
717-53-45

0929

26.01.2001

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: вiдносно попереднього року аудиторська фiрма не змiнювалась.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Українська фондова бiржа

14281095
Рильський, буд .10, Киiв, Киiв, Київська область, 01025, 
Україна

044-279-41-58
044-278-51-40

АВ №362056

24.07.2007

ДКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Договiр №12/02/12 вiд 20.02.2012 р.про включення проситх iменних акцiй до бiржового 
списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку 
(фондова біржа)
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
28.04.2011 224/1/11 ДКЦПФР 52,50 1474620,0028088 100

Опис:  Даним Свiдоцтвом анульовано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.04.2011р. №224/1/11  Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними 
паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках не здiйснюється  Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:  
торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках не здiйснюється  Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: лiстинг/делiстинг цiнних 
паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Акції Товариства знаходяться у біржовому списку Української фондової біржі.  Спосiб розмiщення: вiдкрите розмiщення

д/нд/н Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна

 іменна
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XI. Опис бізнесу

   Засновник пiдприємства французький фабрикант Август Фелiцiй Жако. 31 травня (за старим стилем) 
1880 року А.Жако отримав дозвiл Одеського Градоначальника на будiвництво фабрики по виробництву 
вакси та мазi для чищення взуття по Головковськiй вулицi №57 у Михайлiвський дiльницi на Молдаванцi. 
Фабрика, як аналогiчне пiдприємство в Парижi, отримала назву "А.Жако и Ко". 15 червня 1881 року 
А.Жако зi своїм компаньоном Євгеном Берту засновують у Парижi анонiмне товариство "Генеральне 
товариство французської вакси", куди ввiйшла i фабрика в Одесi. Свою продукцiю фабрика упаковувала у 
виготовлену тут же барвисту лiтографичну бляшану тару рiзноманiтної конфiгурацiї та об'єму. Наприкiнцi
 ХIХ столiття почався масовий випуск бляшаної тари для консервiв, кондитерських та табачних виробiв. 
Продукцiя фабрики була широко вiдома як в Росiї так i за кордоном та вiдзначалася самими високими 
нагородами мiжнародних виставок у Парижi, Нижньому Новгородi, Москвi, Одесi. У першi роки 
закiнчення Громадянської вiйни та iнтервенцiї фабрика вiдновлює свiй потенцiал у 1924 роцi вже як завод 
металовиробiв iменi Калiнiна, виробляє рiзноманiтну тару, а також англiйськi замки, керосиновi лампи та 
iншу продукцiю. В 1930 роцi перейшовши у пiдпорядкування "Укрконсервтресту" завод повнiстю 
переключається на випуск металевої тари для консервної промисловостi. В 1934 роцi поряд iз випуском 
тари починає розвиватися машинобудування для потреб консервних пiдприємств СРСР. Тут розробляється
 та випускається перше вiтчизняне технологiчне обладнання для консервних заводiв: закаточнi, вакуум-
укупорочнi, корпусообразуючi та iншi машини. У роки Великої Вiтчизняної вiйни, знаходячись в 
евакуацiї, завод засвоїв випуск продукцiї для потреб фронту: ручнi гранати РГК, деталi до протигазiв, 
ротнi мiномети. У пiслявоєннi роки особливо розвинулось машинобудiвництво. У 1959 роцi рiшенням 
Чорноморського Раднархозу в цiлях спецiалiзацiї виробництва завод було переведено на нову виробницу 
дiлянку (2-га Застава, вiу Привiзна, 1) та повнiстю спецiалiзовано на випуск тари та укупорювальних 
виробiв для харчової промисловостi. Тут були побудованi новi виробничi корпуси, якi було оснащено 
передовим технологiчним обладнанням, створено добра iнструментально-ремонтна база, лабораторiя, 
конструкторський вiддiл. Завод являється найбiльшим пiдприємством України по випуску металевої тари 
та засобiв укупорки для пiдприємств харчової галузi. Вся продукцiя пiдприємства випускається у 
лiтографiрованому оформленнi з атестатом якостi. Продукцiю заводу знають та цiнують не тiльки в 
Українi, а й в країнах СНД. З сiчня 1994 року пiдприємство приватизовно та носить назву  ВАТ 
"Чорноморполiграфметал". Державної долi у статутному капiталi не має. В червнi 1997 року були 4  
дочiрнiх пiдприємства ; "Меркурiй", "Гермес", "Надiя" та "Дитячий комбiнат № 74". В даний час з них 
збережено одне - "Надiя".

Загальнi збори акцiонерiв - Вищий орган управлiння емiтента. Поточну дiяльнiсть емiтента здiйснює 
Правлiння яке очолює Генеральний директор Товариства. Наглядова Рада - контроль за дiяльнiстю 
правлiння. Ревiзiйна комiсiя - контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента. Емiтент має 
одне дочiрнє пiдприємство - ДП "Надiя", розташоване на територiї емiтента. Пiдприємство здiйснює 
дiяльнiсть по виготовленню товарiв, виконанню робiт та наданню послуг юридичним та фiзичним особам.

пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Облiковою полiтикою передбачено перехiд на МСФЗ з 01.01.2012р. ПАТ «Завод Чорноморполіграфметал»
 пiдготувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), 
прийнятими в Європейському Союзi, за принципом облiку за первiсною вартiстю, за винятком основних 
засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються 

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики

Середньооблікова чисельність штатних працівників 14 середня кількість усіх працівників в еквіваленті 
повної зайнятості 19 позаштатні (зовнішні сумісники) 5

Інформація про чисельність працівників

емітент не належить до будь-яких обєднань підприємств

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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вiдповiдно до вимог МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцінка».  Основнi принципи облiкової 
полiтики, застосованi при пiдготуваннi цiєї фiнансової звiтностi, наступні:  Використання бухгалтерських 
оцiнок. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих 
бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi застосування 
облiкової полiтики Товариства.  Функцiональна валюта та валюта вiдображення. Дана фiнансова звiтнiсть 
представлена в тисячах гривень. Гривня є функцiональною валютою Товариства.  Основнi засоби. 
Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв за доцiльною собiвартiстю (амортизованою 
собiвартiстю). Надходження основних засобiв були врахованi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть 
включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть активiв, 
створених самим Товариством, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної 
частини виробничих накладних витрат. Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються 
окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати 
капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод
 вiд основного засобу. Всi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у тому
 перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або 
в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. 
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансовою
 вартiстю цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Основнi засоби Товариства 
класифiкують за такими групами:  група 3 «будинки та споруди» група 4 «машини та обладнання», з них: 
станки, виробниче обладнання, електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного 
оброблення iнформацiї, пов’язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов’язанi з ними 
комп’ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та або програм, якi 
визнаються нематерiальним активом), ксерокси, iншi iнформацiйнi системи, модулi, модеми, джерела 
безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi 
стiльниковi), мiкрофони i рацiї, факси, обладнання зв’язку, вартiсть яких перевищує 2 500,00 гривень; 
група 5 «транспортнi засоби»  група 6 «iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)»;  група 8 «багаторiчнi 
насадження»;  група 9 «iншi основнi засоби»;  група 10 «бiблiотечнi фонди»;  група 11 «малоцiннi 
необоротнi матерiальнi активи». Для визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв 
та нематерiальних активiв, визначення термiну їх корисного використання, визначення єдиних 
методологiчних засад облiкової полiтики необоротних активiв i застосування методiв оцiнки та 
нарахування зносу створено технiчну експертну комiсiю.  Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на 
прибуток або збитки прямолiнiйним методом так, щоб вартiсть основних засобiв зменшувалася до 
лiквiдацiйної вартостi на протязi термiну експлуатацiї окремих активiв. Нарахування амортизацiї 
починається з дати придбання, а в разi активiв, створених самим Товариством з того часу, коли створення 
активу завершене i вiн готовий до експлуатацiї. Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних 
засобiв, будiвництво яких ще не завершено, включаючи аванси, виданi постачальникам. Амортизацiя цих 
активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.  Нематерiальнi активи. Нематерiальнi 
активи облiковуються за первiсною вартiстю. При придбаннi (створеннi) нематерiального активу наказом 
керiвника пiдприємства визначається строк його корисного використання враховуючи строк дiї права 
користування вiдповiдно до правовстановлюючого документу (пп.145.1.5 п.145.1 ст.145 ПКУ). 
Амортизацiю (знос) нематерiальних активiв здiйснюють прямолiнiйним методом. Нарахування 
амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття нематерiального активу.  
Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на 
предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi 
якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може 
стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує 
вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за 
вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. 
Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого 
сторнування знецiнення.      Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi 
активи по наступних категорiях оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська 
заборгованiсть включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка виникає, коли Товариство надає 
грошовi кошти, товари чи послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка 
створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Товариство не 
застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства представленi iнвестицiями i 
позиковими коштами, грошовими коштами та їх еквiвалентами i короткостроковими депозитами. У 
Товариства також є iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська та кредиторська заборгованiсть 
по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв'язку з його основною дiяльнiстю. Резерв пiд 
знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що 
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Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того,
 що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi 
контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення 
платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю 
майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а 
сума збитку визнається у складi фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть стає 
неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. 
Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат.  Припинення визнання 
фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на 
грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та 
вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди 
володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi 
повнiстю продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж.  
Податок на прибуток. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 
законодавства. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого 
податку i визнаються у складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, 
визнаних безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи iнших перiодах. Поточний податок - це сума, 
яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати податковим органам щодо оподатковуваного 
прибутку або збиткiв поточного або попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, 
вiдображенi як компонент операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за 
методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та 
тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою 
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по податкових ставках, якi 
дiють або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в 
перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.  
Запаси. Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому 
економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi
 (отриманi) запаси на баланс пiдприємства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними 
силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Придбанi або виготовленi запаси 
зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за 
плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi 
витрати, пов’язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в 
собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є 
їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення 
щодо визнання запасiв, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в
 бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по Товариству. Для 
оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату балансу вiдображаються в 
бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї.  Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. 
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається
 за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу 
ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення. Дебiторська заборгованiсть 
визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i її 
можливо достовiрно визначити. Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою 
реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву 
сумнiвних боргiв. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховують за методом класифiкацiї дебiторської 
заборгованостi по основнiй дiяльностi за термiнами їх виникнення (iз застосуванням коефiцiєнта 
сумнiвностi для кожної групи боржникiв). Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод 
вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення 
безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини 
резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна 
дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше 
списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. 
Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi 
визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат.  
Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку i звiтностi за їх 
теперiшньою вартiстю, а поточнi зобов’язання  за сумою погашення.  Грошовi кошти та їх еквiваленти. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до 
запитання та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком розмiщення до трьох 
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мiсяцiв.  Забезпечення виплат персоналу. Суму забезпечення (резерв) на оплату майбутнiх вiдпусток 
визначають як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як 
вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi. 
Наприкiнцi року проводять iнвентаризацiю резерву на оплату вiдпусток працiвникам.  Витрати майбутнiх 
перiодiв. До витрат майбутнiх перiодiв вiдноситься ранiше сплачена орендна плата, пiдписка перiодичних 
видань, суми страхових платежiв, а також всi iншi витрати, що стосуються наступного облiкового перiоду.
  Акцiонерний капiтал. Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов’язанi з 
емiсiєю нових акцiй, показуються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв). 
Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй 
представляється в примiтках до фiнансової звiтностi як емiсiйний дохiд.  Дивiденди. Дивiденди 
визнаються як зобов’язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або 
на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до 
звiтної дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi 
до випуску.  Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за ставкою 20 % при продажу на внутрiшньому 
ринку товарiв, робiт чи послуг на територiї України. Зобов’язання платника податкiв за ПДВ дорiвнює 
загальнiй сумi ПДВ, акумульованої за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв, виконання 
робiт, надання послуг покупцю або на дату отримання оплати вiд покупця, в залежностi вiд того, що 
вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої 
зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або
 в момент отримання товарiв, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. ПДВ з продажу та закупiвель 
визнається в балансi розгорнуто i показується окремо як актив i зобов’язання з ПДВ.  Позиковi кошти та 
iншi фiнансовi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за 
справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на проведення операцiї.  Кредиторська 
заборгованiсть за основною дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть. Принцип первiсного 
визнання i оцiнки кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської 
заборгованостi вiдповiдає принципу первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, описаного 
вище. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю 
з використанням методу ефективної процентної ставки.  Умовнi активи i зобов’язання. Умовний актив не 
визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання 
економiчних вигод. Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли 
iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов’язаннями, i їх суму можна 
розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривається у 
фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi 
вигоди, є незначною.  Визнання доходiв. Дохiд визнається в момент вiдвантаження готової продукцiї, 
товарiв, або надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу 
готової продукцiї та товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами.  
Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих послуг 
складається з цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами поставки та iнших 
вiдповiдних видаткiв.  Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи i витрати включають в себе 
процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення фiнансових зобов`язань, 
процентний дохiд вiд вкладених коштiв, дохiд вiд виникнення фiнансових iнструментiв. Витрати за 
позиковими коштами, якi належать до активiв, для створення яких потрiбно значний перiод часу, 
капiталiзуються в складi вартостi таких активiв. Всi iншi процентнi та iншi витрати за позиковими 
коштами вiдносяться на витрати з використанням ефективної процентної ставки. Процентнi доходи 
визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної прибутковостi активу. Винагороди 
працiвникам. Товариство платить передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного 
фонду України на користь своїх працiвникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточної валової суми
 заробiтної плати та вiдноситься на витрати по мiрi його здiйснення. Облікова політика на підприємстві 
яка визначає правові принципи регулювання та організації ведення бухгалтерського обліку  відповідає 
міжнародним стандартам бухгалтерського обліку, наявна і була незмінною протягом звітнього періоду.

10. Основнi види продукцiї - олово марок О1, О2, що знiмається з вiдходiв бiлої жерстi, пакети 
металобрухту за видами. Емiтент здає в оренду майно та обладнання. Виробництво має залежнiсть вiд 
сезонних змiн. Суттєвим ризиком для дiяльностi емiтента є залежнiсть вiд цiн на енергоносiї.   Основний 
ринок збуту продукцiї - внутрiшнiй ринок України Основний клiєнт - ТОВ <Донбасенергоресурси>, ТОВ 
<РАФ-плюс>. Основний ризик виробництва: полiтична та економiчна нестабiльнiсть у державi, постiйне 
подорожчання енергоносiїв. Розширення виробництва не можливе. У металургiйнiй галузi аналогiчнi 
пiдприємства невiдомi. Методи продажу - продаж продукцiї по передплатi. Джерела сировини, та її 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
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доступнiсть залежать вiд об'єму переробки бiлої жерстi в товари народного споживання. Основний 
постачальник - ТОВ <Таламус ЛТД>. Нових технологiй виробництва продукцiї немає. Галузь виробництва
 - промислове пiдприємство. Емiтент не займає монопольного становища на ринку.

За останнi 5 рокiв значних придбань або вiдчуджень активiв не вiдбувалось

Основнi засоби пiдприємства введенi в експлуатацiю з 60-х рокiв, мають знос на 60%, знаходяться за 
адресою: м.Одеса, Застава-2, вул.Привiзна,1 Ступінь використання 100%. Основнi засоби потребують 
постiйних ремонтiв. Основнi засоби у постiйному використаннi в господарчiй дiяльностi емiтента. Сума 
нарахованого зносу за рiк - 307 тис.грн. Суттєвi змiни вартостi основних засобiв зумовленi  дооцінкою  
основних засобiв. Станом на 31.12.2014р. склад основних засобів наступний (первісна вартість): Будинки 
та споруди (група 3) – 13974 тис.грн. Машини та обладнання (група 4) – 13255 тис.грн. Транспортні 
засоби (група 5) – 1149 тис.грн. Інструменти, прилади, інвентар, меблі (група 6) – 87 тис.грн. Інші основні 
засоби (група 9) – 50 тис.грн. Бібліотечні фонди (група 10) – 3 тис.грн. МБП  – 76 тис.грн.

Свою дiяльнiсть ПАТ "Завод Чорноморполiграфметал" здiйснює у реальному секторi  економiки України, 
на яку впливають зовнiшнi чинники такi, як, високий податковий тиск, велика кiлькiсть установ, 
органiзацiй, якi надiленi функцiями контролю за господарською дiяльнiстю пiдприємства, надмiрна 
зарегульованiсть, що вимагає вiд емiтента витрачання часу, коштiв не на виробництво, господарську 
дiяльнiсть, а на спiлкування з контролюючими органами. Тимчасовi обмеження в перевiрках, 
запровадженi Кабiнетом Мiнiстрiв України до 31 грудня 2011 року, не можуть вплинути на загальний стан
 господарювання, з врахуванням того, що iснує економiчна криза. Цьому сприяє вiдсутнiсть можливостi  
для пiдприємства отримати доступнi кредитнi ресурси.  Проблема може бути вирiшена комплексно 
шляхом прийняття на законодавчому рiвнi  правових актiв, якi зменшать податковий тиск, спростять 
умови здiйснення господарської дiяльностi та вiдкриють доступ до дешевих кредитiв.

За звiтний перiод товариством були сплаченi наступнi штрафнi санкцiї, компенсацiї за порушення 
законодавства: з податку на додану вартість 4694,74 грн. По іншим платежам 66,29 грн.

Поповнення обiгових коштiв емiтент здiйснює за рахунок короткострокових угод

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

ПАТ "Завод Чорноморполiграфметал" у звiтному перiодi укладало угоди з постачання металобрухту, 
надання в оренду майна, закупiвлi матерiальних ресурсiв для забезпечення своєї господарської дiяльностi. 
Договiрнi зобов'язання виконанi належним чином.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Нових дослiджень, розробок не має.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Протягом звітного періоду не виникало судових справ, стороною в яких виступае емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи

немає

Інша інформація

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента: прогнози на подальший розвиток, розширення виробництва, 
реконструкцiю не можливо робити iз-за полiтичної та економiчної нестабiльностi в Українi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

не було

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійованими особами
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

5598 5164 0 0 5598 5164

5473 4267 0 0 5473 4267

593 471 0 0 593 471

8 6 0 0 8 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

11672 9908 0 0 11672 9908

Опис:  Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок 2014р. -11672 тис.грн., на кiнець 2014р. - 9908 тис.грн. 
Обмеження на використання майна: Відповідно до договору застави рухомого майна №3/3 від 01.10.2012р. З ТОВ 
"ЮГ-ГАЗ". Обєкт обтяження: газопроводи, вузол обліку газу, котел паровий ДЕ-6.5/14.  
Змiни в первiсної вартостi обумовленi дооціненням основних засобiв  Ступiнь зносу основних засобiв: 65%  Ступiнь 
використання основних засобiв: постiйне використання в господарськiй дiяльностi,  Суттєвi змiни у вартостi основних
 засобiв зумовленi: проведенням дооцінки Основнi засоби пiдприємства введенi в експлуатацiю з 60-х рокiв, мають 
знос на 65%, знаходяться за адресою: м.Одеса, Застава-2, вул.Привiзна,1 Ступінь використання 100%. Основнi засоби 
потребують постiйних ремонтiв. Основнi засоби у постiйному використаннi в господарчiй дiяльностi емiтента. Сума 
нарахованого зносу за рiк - 307 тис.грн. С. Станом на 31.12.2014р. склад основних засобів наступний (первісна 
вартість): Будинки та споруди (група 3) – 5164 тис.грн. Машини та обладнання (група 4) – 4267 тис.грн. Транспортні 
засоби (група 5) – 471 тис.грн. Інші основні засоби (група 9) – 6 тис.грн.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

11672 9908 0 0 11672 9908
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

5171
1475

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 3696 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3696 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 3464 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3464 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1475

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

4939
1475
1475
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов’язання емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

37

0

5852

5889

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: у товариства станом на 31.12.2014р. відсутні кредити.
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у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у відсотках
 до всієї 
виробленої

 продукції

у натуральній
 формі 

(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 
формі 

(фізична 
од. вим.)

у відсотках
 до всієї 
реалізо-
ваної 

продукції

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
1066,6 100 638,0 тонн664,2 тонн 1001 пакети 

металобрухту 
чорних металів

1272,1
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Відсоток від
 загальної 
собівартості 
реалізованої

 продукції 
(у відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат

31 2
97,81 матеріальні витрати
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2012 2 1

2013 1 0

2014 1 0

д/н

X

д/в

д/в

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

5

0

0

0

3

2

д/в

ні

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв членам наглядової ради у перiод виконання ними своїх 
обов'язкiв компенсуються витрати, пов'язанi з виконанням функцiй члена наглядової ради та 
виплачується винагорода.

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків  акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

9Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
 років?

д/вІнше (запишіть)
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X

X

д/в

так, створено ревізійну 
комісію

1

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні

X

X

3

так

так

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

так

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)

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)

© SMA 003837082014 р. 



X

X

X

X

X

немає

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 
надаються на

 запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

так

X

X

д/в

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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аудитор не змінювався

X

д/в

згiдно Статуту

так

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

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

Ревізійна комісія (ревізор)

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

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

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

X

д/в

X

ні

01.01.1900

д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/вукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.

д/в

;

;
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2014

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2015.01.01

00383708

5110137300

68.20

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної

діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ"

Адреса, 
телефон

Привiзна, 1, Одеса, Малиновський, Одеська область, 65098, Україна, 8(048)715-16-16

КОДИ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 28

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

25 25

15 8

11672 9908

28970 28606

17298 18698

12 12

0 0

0 0

0 0

0 0

12035 10277

Актив Код

рядка

На початок

звітного 
періоду

На кінець

звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

336 3491045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

0 0

25 25

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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499 635

5 25

0 0

108 1

386 609

0 0

0 0

0 0

13 27

6 5

158 37

10 10

0 0

0 0

3 7

103 39

103 39

30 25

822 783
0 0

12857 11060

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195
1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

10 81190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

1475 1475

0 0

6093 6063

0 0

0 0

441 441

(3070) (2808)

0 0

0 0

0 0

40 40

40 40

0 0

0 0

0 0

7836 5807

7878 5849

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код

рядка

На початок

звітного 
періоду

На кінець

звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 4939 5171Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 40 40    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 37 37    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 0 0    розрахунками зі страхування

1630 0 2    розрахунками з оплати праці

1635 1 2Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 0 0Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 4 1Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Шендеровський Ю.Ю.

Гавриленко Н.В.

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: валюта балансу станом на 31.12.2014р. Складає 11060 тис.грн.

1700

1800

1900

0 0

0 0

12857 11060

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2015.01.01
КОДИ

00383708

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2014 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

6491 10554

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5271 9281

1220 1273

0 0

0 0

0 0

0 0

2021 2437

0 0

977 1134

101 122

1871 2419

0 0

0 0

292 35

0 0

11 17

0 0

0 0

71 20

0 0

232 32

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200

0 0Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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232 32

0 0

3240 7728

454 852

165 291

1707 808

792 900

6358 10579

1475 1475
1475 1475

0,16 0,02

0,16 0,02

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: За результатами діяльності в 2014 році товариство отримало чистий прибуток в сумі 232 тис.грн.

0 0Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Шендеровський Ю.Ю.

Гавриленко Н.В.

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 3303

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 3303

0 0

0 3303

232 3335

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2015.01.01
КОДИ

00383708

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік

7174 11518

0

0 0

105 357

0 1

0

0 0

0 0

13 10

374 697

502 593

0

0

0 216

0 0

 Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

5

0

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

3 2533020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

6306 102713100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

181 3263110Відрахувань на соціальні заходи

0 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

9 143190Інші витрачання

(77) 223195Чистий рух коштів від операційної діяльності

13 203205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: Залишок коштів на кінець звітного періоду 39 тис.грн.

Шендеровський Ю.Ю.

Гавриленко Н.В.

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

13 203295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 03260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
(64) 423400Чистий рух грошових коштів за звітний період
103 613405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

39 1033415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2015.01.01
КОДИ

00383708

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ"

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

1475 6093

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код

рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

1475 60934095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 
прибуток 
(непокри-
тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

0 441

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 441

0 0

0 0

(3070) 0

0

0 0

232 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

(3070) 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4939

0

232

0

0

0

0

0

4939

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: Станом на 31.12.2013р. Власний капітал товариства складає 4939,0 тис.грн.

Шендеровський Ю.Ю.

Гавриленко Н.В.

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

(30)

0 (30)
1475 6063

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0
0 441

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

262 0
(2808) 0

0

30

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232
5171

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Юридична адреса та місце знаходження: 65098, м. Одеса, вул. Привізна, буд.1    Засновник 
пiдприємства французький фабрикант Август Фелiцiй Жако. 31 травня (за старим стилем) 1880 
року А.Жако отримав дозвiл Одеського Градоначальника на будiвництво фабрики по 
виробництву вакси та мазi для чищення взуття по Головковськiй вулицi №57 у Михайлiвський 
дiльницi на Молдаванцi. Фабрика, як аналогiчне пiдприємство в Парижi, отримала назву "А.Жако 
и Ко". 15 червня 1881 року А.Жако зi своїм компаньоном Євгеном Берту засновують у Парижi 
анонiмне товариство "Генеральне товариство французської вакси", куди ввiйшла i фабрика в 
Одесi. Свою продукцiю фабрика упаковувала у виготовлену тут же барвисту лiтографичну 
бляшану тару рiзноманiтної конфiгурацiї та об'єму. Наприкiнцi ХIХ столiття почався масовий 
випуск бляшаної тари для консервiв, кондитерських та табачних виробiв. Продукцiя фабрики 
була широко вiдома як в Росiї так i за кордоном та вiдзначалася самими високими нагородами 
мiжнародних виставок у Парижi, Нижньому Новгородi, Москвi, Одесi. У першi роки закiнчення 
Громадянської вiйни та iнтервенцiї фабрика вiдновлює свiй потенцiал у 1924 роцi вже як завод 
металовиробiв iменi Калiнiна, виробляє рiзноманiтну тару, а також англiйськi замки, керосиновi 
лампи та iншу продукцiю. В 1930 роцi перейшовши у пiдпорядкування "Укрконсервтресту" завод 
повнiстю переключається на випуск металевої тари для консервної промисловостi. В 1934 роцi 
поряд iз випуском тари починає розвиватися машинобудування для потреб консервних 
пiдприємств СРСР. Тут розробляється та випускається перше вiтчизняне технологiчне 
обладнання для консервних заводiв: закаточнi, вакуум-укупорочнi, корпусообразуючi та iншi 
машини. У роки Великої Вiтчизняної вiйни, знаходячись в евакуацiї, завод засвоїв випуск 
продукцiї для потреб фронту: ручнi гранати РГК, деталi до протигазiв, ротнi мiномети. У 
пiслявоєннi роки особливо розвинулось машинобудiвництво. У 1959 роцi рiшенням 
Чорноморського Раднархозу в цiлях спецiалiзацiї виробництва завод було переведено на нову 
виробницу дiлянку (2-га Застава, вiу Привiзна, 1) та повнiстю спецiалiзовано на випуск тари та 
укупорювальних виробiв для харчової промисловостi. Тут були побудованi новi виробничi 
корпуси, якi було оснащено передовим технологiчним обладнанням, створено добра 
iнструментально-ремонтна база, лабораторiя, конструкторський вiддiл. Завод являється 
найбiльшим пiдприємством України по випуску металевої тари та засобiв укупорки для 
пiдприємств харчової галузi. Вся продукцiя пiдприємства випускається у лiтографiрованому 
оформленнi з атестатом якостi. Продукцiю заводу знають та цiнують не тiльки в Українi, а й в 
країнах СНД. З сiчня 1994 року пiдприємство приватизовно та носить назву  ВАТ 
"Чорноморполiграфметал". Державної долi у статутному капiталi не має. В червнi 1997 року були 
4  дочiрнiх пiдприємства ; "Меркурiй", "Гермес", "Надiя" та "Дитячий комбiнат № 74". В даний 
час з них збережено одне - "Надiя". На чергових загальних зборах акціонерів ВАТ 
«Чорноморполіграфметал», що відбулися 14 квітня 2011 року, акціонерами  товариства було 
прийнято рішення щодо 	зміни назви відкритого акціонерного товариства 
«Чорноморполіграфметал» на публічне акціонерне товариство «Завод Чорноморполіграфметал», а
 також щодо внесення та затвердження змін до Статуту акціонерного товариства 
«Чорноморполіграфметал» шляхом викладення його в новій редакції. Про це свідчать результати 
голосування, відображені в Протоколі загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного 
товариства «Чорноморполіграфметал» від 14 квітня 2011 року.  Свою дiяльнiсть ПАТ "Завод 
Чорноморполiграфметал" здiйснює у реальному секторi  економiки України, на яку впливають 
зовнiшнi чинники такi, як, високий податковий тиск, велика кiлькiсть установ, органiзацiй, якi 
надiленi функцiями контролю за господарською дiяльнiстю пiдприємства, надмiрна 
зарегульованiсть, що вимагає вiд емiтента витрачання часу, коштiв не на виробництво, 
господарську дiяльнiсть, а на спiлкування з контролюючими органами. Тимчасовi обмеження в 
перевiрках, запровадженi Кабiнетом Мiнiстрiв України до 31 грудня 2011 року, не можуть 
вплинути на загальний стан господарювання, з врахуванням того, що iснує економiчна криза. 
Цьому сприяє вiдсутнiсть можливостi  для пiдприємства отримати доступнi кредитнi ресурси.  
Проблема може бути вирiшена комплексно шляхом прийняття на законодавчому рiвнi  правових 
актiв, якi зменшать податковий тиск, спростять умови здiйснення господарської дiяльностi та 
вiдкриють доступ до дешевих кредитiв.
Статутний капітал Товариства складають прості іменні акції в кількості 28088 штук номінальною 
вартістю 52,5 грн. на загальну суму 1474620,0 грн. (Свідоцтво ДКЦПФР №224/1/11 від 
28.04.2011р.). На протязі звітного періоду номінальна вартість цінних паперів не змінювалась, 
емісії не здійснювали. Станом на 31.12.2013р. Акціонерами Товариства є:  213 фізичні особи 2 
юридичні особи. Акціонери, що володіють більше 10% акцій Статутного капіталу: ТОВ "ВКФ 
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"Пакомет" - 20000 штук акцій, що складає 71,2048% акцій Статутного капіталу; ТОВ "Таламус 
ЛТД" - 5769 штук акцій, що складає 20,5390% акцій Статутного капіталу  Засновниками 
Товариства на момент створення були: Органiзацiя орендарiв - 51,76% акцій товариства, Держава 
в особi регiонального вiддiлення фонду Держмайна - 48,24% акцій товариства.  Основні види 
діяльності: 38.32 – Відновлення відсортованих відходів; 46.49 – Оптова торгівля іншими товарами
 господарського призначення; 68.20 – Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого 
майна  Посадові особи товариства станом на 31.12.2013р.: Голова Наглядової ради Симхович 
Наум Харитонович Заступник Голови  Наглядової ради Тимофiєнко Вiктор Валентинович Член 
Наглядової ради Лiтвак Наталя Борисiвна Член Наглядової ради Лiтвiн Дмитро Олександрович 
Секретар Наглядової ради Шендеровський Валерiй Юрiйович Генеральний директор 
Шендеровський Юрiй Юхимович Головний бухгалтер Гавриленко Наталiя Вiкторовна Голова 
ревізійної комісії Мiзюк Свiтлана Анатолiївна
Станом на 31.12.2012р.: Інші нематеріальні активи (первісна вартість) - 25 тис.грн. склад 
основних засобів наступний (первісна вартість): Будинки та споруди (група 3) – 13877 тис.грн. 
Машини та обладнання (група 4) – 10705 тис.грн. Транспортні засоби (група 5) – 687 тис.грн. 
Інструменти, прилади, інвентар, меблі (група 6) – 104 тис.грн. Інші основні засоби (група 9) – 137 
тис.грн. Бібліотечні фонди (група 10) – 4 тис.грн. МБП  – 104 тис.грн.  Нараховано амортизації за 
рік 901 тис.грн. Капітальні інвестиції (придбання (виготовлення) основних засобів)- 26 тис.грн. 
Запаси: виробничі запаси - 16 тис.грн. Товари - 673 тис.грн.   Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги (строк погашення до 12 місяців) - 397 тис.грн.  Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам - 40 тис.грн.  Трансформацiя статтей балансу  вiдповiдно до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку не призвела до коригування статтей балансу.
Облікова політика. Облiковою полiтикою передбачено перехiд на МСФЗ з 01.01.2012р. ПАТ 
«Завод Чорноморполіграфметал» пiдготувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятими в Європейському Союзi, за принципом 
облiку за первiсною вартiстю, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою 
вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 39 
«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцінка».  Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi 
при пiдготуваннi цiєї фiнансової звiтностi, наступні:  Використання бухгалтерських оцiнок. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих 
бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi 
застосування облiкової полiтики Товариства.  Функцiональна валюта та валюта вiдображення. 
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є функцiональною валютою 
Товариства.  Основнi засоби. Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв за 
доцiльною собiвартiстю (амортизованою собiвартiстю). Надходження основних засобiв були 
врахованi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з 
придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством, 
складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих 
накладних витрат. Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, 
капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати 
капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх 
економiчних вигод вiд основного засобу. Всi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi 
результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних
 засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як
 очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються 
шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансовою вартiстю цих активiв i визнаються у звiтi 
про фiнансовi результати. Основнi засоби Товариства класифiкують за такими групами:  група 3 
«будинки та споруди» група 4 «машини та обладнання», з них: станки, виробниче обладнання, 
електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, 
пов’язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов’язанi з ними комп’ютернi програми
 (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та або програм, якi визнаються 
нематерiальним активом), ксерокси, iншi iнформацiйнi системи, модулi, модеми, джерела 
безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в 
тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, факси, обладнання зв’язку, вартiсть яких перевищує 2 
500,00 гривень; група 5 «транспортнi засоби»  група 6 «iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)»;  
група 8 «багаторiчнi насадження»;  група 9 «iншi основнi засоби»;  група 10 «бiблiотечнi фонди»;  
група 11 «малоцiннi необоротнi матерiальнi активи». Для визнання основних засобiв, iнших 
необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв, визначення термiну їх корисного 
використання, визначення єдиних методологiчних засад облiкової полiтики необоротних активiв 
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i застосування методiв оцiнки та нарахування зносу створено технiчну експертну комiсiю.  
Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на прибуток або збитки прямолiнiйним методом так, щоб 
вартiсть основних засобiв зменшувалася до лiквiдацiйної вартостi на протязi термiну експлуатацiї 
окремих активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання, а в разi активiв, 
створених самим Товариством з того часу, коли створення активу завершене i вiн готовий до 
експлуатацiї. Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких 
ще не завершено, включаючи аванси, виданi постачальникам. Амортизацiя цих активiв не 
нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.  Нематерiальнi активи. Нематерiальнi 
активи облiковуються за первiсною вартiстю. При придбаннi (створеннi) нематерiального активу 
наказом керiвника пiдприємства визначається строк його корисного використання враховуючи 
строк дiї права користування вiдповiдно до правовстановлюючого документу (пп.145.1.5 п.145.1 
ст.145 ПКУ). Амортизацiю (знос) нематерiальних активiв здiйснюють прямолiнiйним методом. 
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття 
нематерiального активу.  Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але 
розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на 
предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що 
вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення 
визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. 
Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж 
або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що 
пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування 
знецiнення.      Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по 
наступних категорiях оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська 
заборгованiсть включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка виникає, коли Товариство 
надає грошовi кошти, товари чи послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської 
заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку 
часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства 
представленi iнвестицiями i позиковими коштами, грошовими коштами та їх еквiвалентами i 
короткостроковими депозитами. У Товариства також є iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, 
дебiторська та кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо 
у зв'язку з його основною дiяльнiстю. Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 
створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати 
повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того, що дебiторська 
заборгованiсть за основною дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi 
контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або 
прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та 
теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за 
рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi фiнансового результату. Коли 
дебiторська заборгованiсть стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву 
пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий 
результат.  Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових
 активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; 
Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало 
i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль 
зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язанiй 
сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж.  Податок на прибуток. 
Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства. Витрати з 
податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку i визнаються 
у складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних 
безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи iнших перiодах. Поточний податок - це сума, 
яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати податковим органам щодо 
оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного або попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм 
податку на прибуток, вiдображенi як компонент операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на 
прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених з минулих 
перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв
 та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок 
оцiнюється по податкових ставках, якi дiють або плануються до введення в дiю на звiтну дату i 
якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або
 використаний перенесений податковий збиток.  Запаси. Запаси визнаються активом, якщо iснує 
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iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх 
використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi (отриманi) запаси на 
баланс пiдприємства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси 
вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Придбанi або виготовленi запаси 
зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, 
придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних витрат. 
Транспортно-заготiвельнi витрати, пов’язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна 
iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною 
придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група 
(вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання запасiв, якi не 
принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в бухгалтерському 
облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по Товариству. Для оцiнки 
запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату балансу вiдображаються в 
бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою 
вартiстю реалiзацiї.  Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська 
заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська 
заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за 
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням 
резерву на її знецiнення. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть 
отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. 
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, 
визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. 
Величину резерву сумнiвних боргiв розраховують за методом класифiкацiї дебiторської 
заборгованостi по основнiй дiяльностi за термiнами їх виникнення (iз застосуванням коефiцiєнта 
сумнiвностi для кожної групи боржникiв). Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний 
перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. 
Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним 
зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву 
сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi 
витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi 
включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо 
якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною 
списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат.  Довгостроковi 
зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку i звiтностi за їх 
теперiшньою вартiстю, а поточнi зобов’язання  за сумою погашення.  Грошовi кошти та їх 
еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на 
банкiвських рахунках до запитання та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з 
початковим строком розмiщення до трьох мiсяцiв.  Забезпечення виплат персоналу. Суму 
забезпечення (резерв) на оплату майбутнiх вiдпусток визначають як добуток фактично 
нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової 
суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi. Наприкiнцi року 
проводять iнвентаризацiю резерву на оплату вiдпусток працiвникам.  Витрати майбутнiх перiодiв.
 До витрат майбутнiх перiодiв вiдноситься ранiше сплачена орендна плата, пiдписка перiодичних 
видань, суми страхових платежiв, а також всi iншi витрати, що стосуються наступного облiкового 
перiоду.  Акцiонерний капiтал. Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, 
безпосередньо пов’язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються в капiталi як зменшення суми 
надходжень (за вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої 
винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй представляється в примiтках до 
фiнансової звiтностi як емiсiйний дохiд.  Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання i 
вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. 
Iнформацiя про дивiденди розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до звiтної 
дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової 
звiтностi до випуску.  Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за ставкою 20 % при продажу 
на внутрiшньому ринку товарiв, робiт чи послуг на територiї України. Зобов’язання платника 
податкiв за ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованої за звiтний перiод, i виникає на дату
 вiдвантаження товарiв, виконання робiт, надання послуг покупцю або на дату отримання оплати 
вiд покупця, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку 
платник податку має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит 
з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, в залежностi вiд 
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того, що вiдбувається ранiше. ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi розгорнуто i 
показується окремо як актив i зобов’язання з ПДВ.  Позиковi кошти та iншi фiнансовi 
зобов’язання. Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за 
справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на проведення операцiї.  Кредиторська
 заборгованiсть за основною дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть. Принцип первiсного
 визнання i оцiнки кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської 
заборгованостi вiдповiдає принципу первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, 
описаного вище. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за 
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.  Умовнi активи 
i зобов’язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього 
розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод. Умовнi зобов’язання не визнаються 
у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, 
щоб розрахуватися за зобов’язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi.
 Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли 
ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.  Визнання 
доходiв. Дохiд визнається в момент вiдвантаження готової продукцiї, товарiв, або надання послуг 
клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу готової продукцiї та 
товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами.  Визнання витрат. 
Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з 
цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами поставки та iнших вiдповiдних 
видаткiв.  Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи i витрати включають в себе процентнi 
витрати за позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення фiнансових зобов`язань, 
процентний дохiд вiд вкладених коштiв, дохiд вiд виникнення фiнансових iнструментiв. Витрати 
за позиковими коштами, якi належать до активiв, для створення яких потрiбно значний перiод 
часу, капiталiзуються в складi вартостi таких активiв. Всi iншi процентнi та iншi витрати за 
позиковими коштами вiдносяться на витрати з використанням ефективної процентної ставки. 
Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної прибутковостi 
активу. Винагороди працiвникам. Товариство платить передбачений законодавством єдиний 
соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України на користь своїх працiвникiв. Внесок 
розраховується як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати 
по мiрi його здiйснення. Облікова політика на підприємстві яка визначає правові принципи 
регулювання та організації ведення бухгалтерського обліку  відповідає міжнародним стандартам 
бухгалтерського обліку, наявна і була незмінною протягом звітнього періоду.
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