
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
 
              15.10.2022 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 

               № 10 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 

 

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

Голова 
правлiння 

      
Дорошенко Анатолiй Iванович 

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

уповноваженої особи емітента) 

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2021 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента. 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО" 
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" 

2. Організаційно-правова 
форма . 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

05905964 

4. Місцезнаходження . 25009  . місто Кропивницький вулиця Глинки, будинок 2 

5. Міжміський код, телефон 
та факс. 

0522-33-11-47 33-11-47 

6. Адреса електронної 
пошти. 

kd_vydav@emitent.net.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну 
інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

Рішення загальних зборів акціонерів 
05/10//2022 від 05.10.2022р. 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює діяльність з 
оприлюднення 
регульованої інформації від 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



імені учасника фондового 
ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

9. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює подання 
звітності та/або 
адміністративних даних до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, 
якщо емітент не подає 
Інформацію до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку 
безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію 
розміщено на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

  

05905964.smida.gov.ua  15.10.2022 

(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції щодо емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;  

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення;  

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду;  

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента; X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва). 

 

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента.  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

 

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

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду; 

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 
вiдсоткiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод 
емiтент не мав штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не включена до 
складу рiчної iнформацiї -  на кiнець звiтного перiоду посадовi особи товариства не володiли акцiями емiтента. 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду"  не включена до складу рiчної iнформацiї - в Статутi Товариства 
не передбачено створення наглядової ради. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 
протягом звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi. 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 
емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 



Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО" 
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК 
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  АТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО" 

3. Дата проведення державної реєстрації  30.12.1991 

4. Територія (область)  UA35000000000000000 

5. Статутний капітал (грн.)  8557900.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0.000 

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

100.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 10 

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

17.23  ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВИХ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ВИРОБІВ 

 17.29  ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ З ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ 

 18.11  ДРУКУВАННЯ ГАЗЕТ 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 

2)  МФО банку  334851 

3)  IBAN  UA963348510000000002600392245 

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

 Немає 

5)  МФО банку  - 

6)  IBAN  - 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних 
періодів не було. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 10 осiб;  
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб;  
середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осіб;  
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 
тижня) - 0 осіб.  
Фонд оплати працi складає 1089  тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати 
працi збільшився з 718 тис.грн. на 310 тис.грн. за рахунок збільшення розміру 
заробітної плати та кількості працівників. 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi 
працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить 
персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї. 
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Будь-яких пропозицiй щодо реоганiзацiї  з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом 
звiтного перiоду не надходило. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності використовувати 
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що введені в дію згідно 
з чинним законодавством. 
Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування та код Infor LN. 
Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, визнавати собівартість запасів, 
яка складається з фактичних витрат без врахування транспортно-заготівельних 
витрат. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами, визнавати 
їх виробничу собівартість. 
Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості. 
Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів означає, що вибуття 
запасів оцінюється способом оцінки кожної одиниці запасів діленням сумарної 



вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у 
звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і 
одержаних у звітному місяці запасів. 
Транспортно-заготівельні витрати накопичуються на окремому рахунку обліку запасів 
та щомісяця розподіляються по середньому відсотку. 
Товари та готова продукція, що передані на комісію на експорт комісіонеру 
залишаються на балансі підприємства та є його власністю. Дохід (виручка) від 
реалізації продукції переданої на комісію на експорт визнається по даті оформлення 
вантажно-митної декларації. 
Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного 
використання (експлуатації), установлений комісією, більше року, а вартісна оцінка 
дорівнює сумі, що перевищує 6000грн. 
До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи зі строком 
експлуатації понад один рік з дати введення в експлуатацію та вартістю у сумі, що 
не перевищує 6000 грн. 
Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом. Вартість, що 
амортизується, дорівнює первісній вартості або переоціненій за вирахуванням 
ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. Строк 
корисного використання  (експлуатації) об'єкта основних засобів не повинен бути 
меншим мінімально допустимого строку корисного використання, встановленого ПКУ.  
Відображати витрати на ремонт основних засобів, поліпшення (дообладнання, 
реконструкцію, модернізацію, добудову тощо) за такими правилами: 
ремонти, що підтримують об'єкт у робочому стані та не призводять до росту 
майбутніх економічних вигід, відносити до витрат періоду; 
вартість поліпшень, що призводять до росту економічних вигод, первісно очікуваних 
від використання об'єкта,  відносити на збільшення первісної вартості об'єкта, 
тобто такі витрати капіталізувати. Поліпшення проводяться переважно із залученням 
сторонніх організацій. 
Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів 
переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. У 
разі проведення поліпшень, що призводять до росту економічних вигод, строк 
корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів збільшується не 
менше ніж на 1 рік. 
Амортизацію інших необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці 
використання об'єктів  у розмірі 100 відсотків їх вартості. 
Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом.  
Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування 
нематеріального активу не встановлено , такий строк корисного використання 
визначається підприємством самостійно, але не може становити менше двох та більше 
10 років. 
Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість 
цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату 
балансу. Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки об'єктів приймається 
величина , що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів 
обліку від їх справедливої вартості. Для цього справедлива вартість повинна бути 
підтверджена звітом незалежного оцінювача. 
Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх 
уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів, включається до складу 
нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках при вибутті 
об'єктів основних засобів. 
Витрати підприємства відображати з використанням класу рахунків 9 "Витрати 
діяльності" без застосовування рахунків класу 8 "Витрати за елементами". 
Витрати  в обліку відображати на рахунках витрат в залежності від місця виникнення  
відповідно до структури витрат (Додаток 1) 
Встановити наступні статті калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг): 
Змінні витрати: 
сировина та основні матеріали; 
допоміжні матеріали; 
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; 
зворотні відходи (віднімаються); 
транспортно-заготівельні витрати; 
електроенергія на технологічні цілі; 
основна заробітна плата основних виробничих робітників; 
допоміжна заробітна плата основних виробничих робітників; 
нарахування на фонд оплати праці основних виробничих робітників; 
знос інструменту та оснащення; 
паливо на технологічні цілі; 
витрати на налагоджування; 
технологічні витрати; 
втрати при випробування вузлів; 



Загальновиробничі витрати (постійні): 
витрати на утримання та експлуатацію обладнання; 
цехові витрати; 
витрати по супроводженню та управлінню виробничим процесом. 
База розподілу загальновиробничих витрат на кожен об'єкт витрат: 
Маржинальний дохід - різниця між обліковою ціною одиниці виробу та змінними 
витратами на її виробництво. 
Нормальна потужність для визначення суми загальновиробничих витрат -       
затверджений річний план виробництва в облікових цінах. Сума загальновиробничих 
витрат при нормальній потужності - сума, встановлена затвердженими плановими 
показниками діяльності підприємства на рік. 
Встановити наступні статті  калькуляції для оцінки незавершеного виробництва:  
- сировина і основні матеріали; 
- допоміжні матеріали; 
- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби.       
Для відображення дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю на 
дату балансу у разі потреби створювати резерв сумнівних боргів. Величина резерву 
сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної 
заборгованості. Величина резерву визначається на підставі аналізу 
платоспроможності окремих дебіторів. 
Забезпечення на оплату відпусток не створювати. 
Так як підприємство є платником податку на прибуток, відстрочені податкові активи 
та відстрочені податкові зобов'язання, у разі їх виникнення, відображати у 
проміжній фінансовій звітності, визначені на 31 грудня попереднього року, без їх 
обчислення на дату проміжної фінансової звітності. 
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності 
проводити річну інвентаризацію активів і зобов'язань  відповідно до Положення  про 
інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Мінфіну України від 
02.09.2014р. №879. Для проведення інвентаризації складається окремий наказ по 
підприємству. 
Складати звіт про рух грошових коштів за прямим методом. 
 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Основний вид дiяльностi, який здiйснює емiтент - надання в оренду нерухомого та 
рухомого майна та iнші види господарської дiяльностi, що не суперечать чинному 
законодавству України. Сума виручки вiд операцiйної оренди - 2566 тис.грн., за 
рахунок якого емiтент отримав бiльше 10% доходу за звiтний рiк. 
Загальну сума експорту (частка експорту в загальному обсязi продажiв): експорт 
вiдсутнiй. 
Надання послуг здавання в оренду перспективне, оскiльки є великий попит на дану 
послугу, об'єми якої зростають. 
Залежностi вiд сезонних змiн на послуги майже немає. 
Основний клiєнт: орендарі, які орендують приміщення. 
Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi зi зростанням витрат, пов'язаних з 
наданням послуг.  
Заходи товариства щодо зменшення ризикiв не здійснюються. Захист дiяльностi 
товариства, розширення сфери надання послуг та виконання робiт відсутній.  
Канали збуту робiт товариства - шляхом укладання договорiв з орендарями.  



Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв надання 
послуг, залученнi нових орендарiв.  
Рiвень впровадження нових технологiй залишається низьким iз-за їх високої цiни.  
Перспективнi плани розвитку емiтента відсутні.  
Постачальникiв за основними видами робiт та послуг, що займають бiльше 10 
вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, немає. 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
За останнi 5 рокiв значних придбань та вiдчужень не було. Зменшення залишкової 
вартостi основних засобiв вiдбувалося за рахунок списання повністю замортизованих 
основних засобів та нарахування амортизації. 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв 
не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо 
основних засобiв.  
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь 
використання обладнання в середньому складає в середньому 70 вiдсоткiв. Спосiб 
утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, 
їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних 
засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. 
На думку товариства екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв 
пiдприємства.  
Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або 
удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових 
вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. На даний час 
Товариство всi основнi засоби передало в оренду. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики 
держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, 
товари, енергоносiї та iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; 
значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати 
працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив 
макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить 
до зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми 
свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. 
Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi 
держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична 
нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, 
податкове навантаження. 
Негативний вплив на розвиток емiтента може мати погiршення економiчної ситуацiї в 
Українi та у всьому свiтi, викликане, зокрема, пандемiєю гострої респiраторної 
хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних iз цим карантинних та обмежувальних 
заходiв в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження попиту на продукцію, 
роботи, послуги Товариства. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 



Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд 
виконаних робiт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Товариством не 
залучаються кредитнi кошти.  
Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi 
шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi 
заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової 
полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта 
господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй 
дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних 
зобов'язань. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має укладенi договори, якi в стадiї 
виконання, i за якими облiковується дебiторська заборгованiсть за продукцiю, 
товари, роботи, послуги в сумi 65 тис.грн., iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть в сумi 151 тис.грн., інші поточні зобов'зання в сумі 43 тис.грн. 
Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення 
виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме 
- освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт транспорту i 
обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в 
майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, 
подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на 
дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є 
достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. 
Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання 
емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Єдиний Акціонер Структура відсутня. 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

"УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 

Правління 
Колегіальний виконавчий орган, який складається з трьох 

членів правління: Голова правління та два члени 
правління. 

Голова правління Дорошенко Анатолiй Iванович. 
Член правління Петрова Наталія Олександрівна. 
Член правління Семез Наталiя Володимирiвна. 

Ревізор Одноосібний контролюючий орган Ревізор Монастирська Юлiанна Миколаївна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

№ 
з/п 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Рік 

народже
ння 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

  Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 
яку займав  

Дата набуття 
повноважень та 
термін, на який 

обрано 
(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Голова правління                                                                                                             Дорошенко Анатолiй Iванович                                                                                                   1963 
вища, Український унiверситет 
iнженерiв водного господарства                                                                                                       
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКЕ 

ВИДАВНИЦТВО" 
КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК 
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" 

05905964 
голова правлiння 

31.08.2020 5 років 

Опис 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова правлiння в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ПрАТ "Кiровоградське видавництво" КП ДАК "Укрвидавполiграфiя". 
Голова правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
 

2 Член правління                                                                                                               Петрова Наталія Олександрівна                                                                                                 1967 вища                                                                                                                         32 
ФОП Петрова Н.О. 

2460313208 
фізична особа-підприємець 

01.08.2019 5 років 

Опис 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: гфізична особа-підприємець, головний бухгалтер АТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО". 
Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

3 Член правління                                                                                                               Семез Наталiя Володимирiвна                                                                                                   1965 
середня спецiальна,Харкiвський 
гiдрометеорологiчний технiкум                                                                                                
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКЕ 

ВИДАВНИЦТВО" 
КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК 
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" 

05905964 

25.06.2021 5 років 



завiдуюча складом 

Опис 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: завiдуюча складом ПрАТ "Кiровоградське видавництво" КП ДАК "Укрвидавполiграфiя". 
Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

4 Головний бухгалтер                                                                                                           Петрова Наталія Олександрівна                                                                                                 1967 вища                                                                                                                         32 
ФОП Петрова Н.О. 

2460313208 
фізична особа-підприємець 

01.08.2019 
безстроково 

Опис 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фізична особа-підприємець, головний бухгалтер АТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО". 
Головний бухгалтер не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

5 Ревізор                                                                                                                      Дорошенко Iрина Володимирiвна                                                                                                 0    вища                                                                                                                         0  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА 
КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ 

ВИДАВНИЧО-
ПОЛІГРАФІЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ" 

21661711 
економіст 

29.04.2020 3 роки 

Опис 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Ревiзор в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ревiзор не має. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор "АК "Балекан консалтинг", Директор по економiцi АО "ГД "Юридичне 
бюро", Економiст АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ". 
Ревiзор обiймає посаду економiст АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ", місцезнаходження: 03057, м.Київ, вулиця О.Довженка , будинок 3. 
 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА 
АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ 

ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 
21661711 03057 м.Київ вулиця О.Довженка, будинок 3 100.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

   0.000000000000 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, 
інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових 
програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики 
розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. 
Розвиток Товариства пов'язаний зі збільшення виробництва, що надасть можливість отримати більший прибуток. 
Отримання прибутку надасть можливість розширювати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, 
збільшувати розмір податків, що сплачуються до бюджету. 
 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги надання своїх послуг, розширювати профіль підприємства, а 
також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність 
емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних 
ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році 
товариство планує займатися основними видами діяльності. В існуючих умовах господарювання, до того ще й 
вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними 
факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, 
подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. 



 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не 
було. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних 
заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес 
iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв 
ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля 
фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної 
для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi 
ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається 
характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем 
амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв 
нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що 
призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту 
Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства. Розмiр 
щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку 
пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої 
операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. 
Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, зокрема політика щодо страхування 
кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, відсутня. 



 

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

 
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, 
дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 
- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з 
ризику процентної ставки і цінового ризику; 
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) 
обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш 
низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами 
(дебіторами). 
Ринковий ризик 
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть 
знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні 
операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового 
інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, 
характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних 
фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має 
кредитів. 
Ризик втрати ліквідності 
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження 
встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство 
здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, 
які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових 
коштів від операційної діяльності. 
Кредитний ризик 
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент 
- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно 
контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності 
контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними 
сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно 
перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. 
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: 
- нестабільність, суперечливість законодавства; 
- непередбачені дії державних органів; 
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; 
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; 
- непередбачені дії конкурентів. 
 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 
корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв 
(кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальними зборами акцiонерiв АТ "Кiровоградське видавництво" кодекс корпоративного управлiння не 
затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, 
не наводиться. 
 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або 
iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування 
перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї АТ "Кiровоградське видавництво" на фондових бiржах не торгуються, 
Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому 
пунктi кодекси не наводяться. 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi 
законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, 
визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного 
управлiння не застосовується. 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство 
не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння 
iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

  X 
Дата проведення 10.02.2021 

Кворум зборів 100 

Опис В звiтному роцi акцiонер, що володiє 100% акцiй товариства оформлював рiшення: 
№10/02/2021-11. Затверджено кодекс корпоративного упраління. 

 
 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

  X 
Дата проведення 02.03.2021 

Кворум зборів 100 

Опис В звiтному роцi акцiонер, що володiє 100% акцiй товариства оформлював рiшення з порядком денним: 
№02/03/2021-11-Ч. Скликання річних загальних зборів на 02.04.2021 року. 

 
 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

  X 
Дата проведення 16.03.2021 

Кворум зборів 100 

Опис В звiтному роцi акцiонер, що володiє 100% акцiй товариства оформлював рiшення з порядком денним: 
№16/03/2021. Обрано зовнішнього аудитора. 

 
 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

X   
Дата проведення 02.04.2021 

Кворум зборів 100 

Опис В звiтному роцi акцiонер, що володiє 100% акцiй товариства оформлював рiшення з порядком денним: 
№02/04/2021. Затверджено звіт правління та річну фінансову звітність за 2020 рік. 

 
 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

  X 
Дата проведення 25.06.2021 

Кворум зборів 100 

Опис В звiтному роцi акцiонер, що володiє 100% акцiй товариства оформлював рiшення з порядком денним: 
№25/06/2021. Продовжено термін повноважень члена правління Семез Н.В. на 5 років. 

 
 
 



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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X 

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше Акціонер, що володіє 100% акцій, приймав рішення 

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 
акцій 

  X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                           X 

Підняттям рук                                             X 

Інше Акціонер, що володіє 100% акцій, приймав рішення 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше   

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада   X 
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

Акціонер, що володіє 100% акцій, 
приймав рішення 

Інше (зазначити)   
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Акціонер, що 
володіє 100% акцій, приймав рішення 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Акціонер, що володіє 100% акцій, приймав рішення 

 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова правлiння Товариства Дорошенко Анатолiй 
Iванович 

Згдно пункту 6.4.19. Статуту: 
Роботою правління керує Голова правління, який мас право: 

1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок 
денний та головувати на них; 

2) розподіляти обов'язки між членами правління; 
3) без довіреності представляти інтереси Корпоративного 
підприємства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах 

компетенції, визначеної цим Статутом, Положенням про 
правління Корпоративного підприємства; 

4) укладати та підписувати правочини (угоди, договори, 
контракти та ін., пов'язані зі звичайною господарською 

діяльністю Корпоративного підприємства, на суму (за кожним 
окремим правочином), що не перевищує 1% (одного відсотка) 

вартості активів Корпоративного підприємства за даними 
останньої річної фінансової звітності Корпоративного 

підприємства, в порядку, визначеному у відповідному положенні 
Корпоративного підприємства та інших внутрішніх положеннях 
Корпоративного підприємства, затверджених Рішенням Єдиного 

акціонера Корпоративного підприємства; 
5) укладати та підписувати правочини, на вчинення яких 
відповідно до Статуту Корпоративного підприємства потрібно 

одержати Рішення Єдиного акціонера та/або рішення Правління 
Корпоративного підприємства - після отримання відповідних 

рішень. 
6) відповідно до законодавства України з урахуванням 
встановлених цим Статутом та Положенням про правління 

Корпоративного підприємства обмежень має право від імені 
Корпоративного підприємства вчиняти дії, укладати правочини, 

угоди (договори, контракти тощо); 
7) розпоряджатися коштами та майном Корпоративного 

підприємства в порядку та у спосіб, визначених цим Статутом, 
рішеннями загальних зборів (Акціонера) Корпоративного 

підприємства. Положенням про правління Корпоративного 
підприємства, іншими положеннями, затвердженими рішеннями 

загальних зборів (Акціонера) Корпоративного підприємства; 
8) відкривати рахунки у банківських установах; 

9) видавати га підписувати довіреності на вчинення дії від 
імені Корпоративного підприємства в межах повноважень, 

передбачених законодавством України цим Статутом та 
Положенням про правління Корпоративного підприємства; 
10) наймати та звільняти працівників Корпоративного 

підприємства, вживати до них заходи заохочення та накладати 
стягнення відповідно до чинного законодавства України. Статуту 

та внутрішніх документів Корпоративного підприємства: 
11) в межах своєї компетенції видавати накази і давати 

вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками 
Корпоративного підприємства; 

12) підписувати від імені правління колективний договір, 
зміни та доповнення до нього; 

13) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення 
нормальної роботи Корпоративного підприємства згідно з 

чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми 
документами Корпоративного підприємства. 

 

Член правлiння Петрова Наталія Олександрівна 

Згідно Статуту: 
6.4.8. Права та обов'язки Голови та членів правління 
Корпоративного підприємства визначаються чинним 

законодавством України, статутом Корпоративного підприємства 
та Положенням про правління Корпоративного підприємства. 

6.4.9 До компетенції правління належить вирішення всіх питань, 
пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Корпоративного 

підприємства, крім питань, що належать до виключної 
компетенції загальних зборів (Єдиного акціонера) 



Корпоративного підприємства. 
6.4.10. До виключної компетенції Правління Корпоративного 

підприємства належить: 
1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, 

програм фінансово-господарської діяльності Корпоративного 
підприємства; 

2) розробка та затвердження поточних фінансово-
господарських планів і оперативних завдань Корпоративного 

підприємства та забезпечення їх реалізації; 
3) затвердження планів роботи Правління; 

4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності 
Корпоративного підприємства. 

5) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових 
інструкцій та посадових окладів працівників Корпоративного 

підприємства; 
6) призначення керівників філій та представництв 

Корпоративного підприємства; 
7) забезпечення проведення аудиторської перевірки 

діяльності Корпоративного підприємства на вимогу загальних 
зборів (Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства. 

Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 
30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером; 

8) укладення та виконання колективного договору; 
призначення та відкликання осіб, які беруть участь у 

колективних переговорах як представники Правління. 
9) прийняття рішення про укладення правочннів, 

предметом яких є майно або послуги (в тому числі але не 
виключно правочинів про оренду, лізинг, передачу або 

отримання в управління будь-яким іншим способом основних 
фондів (засобів) Корпоративного підприємства), вартість 

(загальна ціна) яких (за кожним окремим правочином) становить 
від 1 % (одного відсотка) до 3 % (трьох відсотків) вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Корпоративного підприємства, за умови обов'язкового 

дотримання внутрішніх положень Корпоративного підприємства 
щодо порядку їх укладення, затверджених Рішенням Єдиного 
акціонера, за винятком тих, на укладення яких відповідно до 

цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно 
одержати обов'язкову згоду Єдиного акціонера (Рішення Єдиного 

акціонера) Корпоративного підприємства; 
10) здійснення інших функцій, які необхідні для 

забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, 
згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та 
внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства. 

Питання, що належать до виключної компетенції правління, не 
можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління. 
6.4.11. Організаційною формою роботи правління є засідання. 

Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому 
беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів 

правління. Рішення на засіданні правління вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів 

правління, присутніх на засіданні. 
6.4.12. Порядок скликання і проведення засідань правління 

регулюється Положенням про правління. 
6.4.13. Кожний член правління має право вимагати проведення 

засідання правління та вносити питання до порядку денного 
засідання. 

6.4.14. Представник профспілкового або іншого 
уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав 

колективний договір від імені трудового колективу, мають право 
бути присутніми на засіданнях правління. 

Член правлiння Семез Наталiя Володимирiвна 

Згідно Статуту: 
6.4.8. Права та обов'язки Голови та членів правління 
Корпоративного підприємства визначаються чинним 

законодавством України, статутом Корпоративного підприємства 
та Положенням про правління Корпоративного підприємства. 

6.4.9 До компетенції правління належить вирішення всіх питань, 
пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Корпоративного 

підприємства, крім питань, що належать до виключної 



компетенції загальних зборів (Єдиного акціонера) 
Корпоративного підприємства. 

6.4.10. До виключної компетенції Правління Корпоративного 
підприємства належить: 

1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, 
програм фінансово-господарської діяльності Корпоративного 

підприємства; 
2) розробка та затвердження поточних фінансово-

господарських планів і оперативних завдань Корпоративного 
підприємства та забезпечення їх реалізації; 

3) затвердження планів роботи Правління; 
4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності 

Корпоративного підприємства. 
5) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових 

інструкцій та посадових окладів працівників Корпоративного 
підприємства; 

6) призначення керівників філій та представництв 
Корпоративного підприємства; 

7) забезпечення проведення аудиторської перевірки 
діяльності Корпоративного підприємства на вимогу загальних 

зборів (Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства. 
Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 

30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером; 
8) укладення та виконання колективного договору; 

призначення та відкликання осіб, які беруть участь у 
колективних переговорах як представники Правління. 
9) прийняття рішення про укладення правочннів, 

предметом яких є майно або послуги (в тому числі але не 
виключно правочинів про оренду, лізинг, передачу або 

отримання в управління будь-яким іншим способом основних 
фондів (засобів) Корпоративного підприємства), вартість 

(загальна ціна) яких (за кожним окремим правочином) становить 
від 1 % (одного відсотка) до 3 % (трьох відсотків) вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Корпоративного підприємства, за умови обов'язкового 

дотримання внутрішніх положень Корпоративного підприємства 
щодо порядку їх укладення, затверджених Рішенням Єдиного 
акціонера, за винятком тих, на укладення яких відповідно до 

цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно 
одержати обов'язкову згоду Єдиного акціонера (Рішення Єдиного 

акціонера) Корпоративного підприємства; 
10) здійснення інших функцій, які необхідні для 

забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, 
згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та 
внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства. 

Питання, що належать до виключної компетенції правління, не 
можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління. 
6.4.11. Організаційною формою роботи правління є засідання. 

Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому 
беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів 

правління. Рішення на засіданні правління вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів 

правління, присутніх на засіданні. 
6.4.12. Порядок скликання і проведення засідань правління 

регулюється Положенням про правління. 
6.4.13. Кожний член правління має право вимагати проведення 

засідання правління та вносити питання до порядку денного 
засідання. 

6.4.14. Представник профспілкового або іншого 
уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав 

колективний договір від імені трудового колективу, мають право 
бути присутніми на засіданнях правління. 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис прийнятих на 
них рішень; 
інформація про результати 
роботи виконавчого органу; 

Виконавчий орган колегіальний. 
Протягом 2021 року правлінням приймалися рішення для здійснення 
безперервної фінансово-господарської діяльності. 
Діяльність вконавчого органу - правління надавало товариству можливість 
швидко реагувати на будь-які зміни і вирішувати вчасно фінансові та 
господарські проблеми. 



визначення, як діяльність 
виконавчого органу 
зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності 
товариства. 

Протягом року прийнято рішення: 
04.01.2021. Затверджено штатний розклад на 2021 рік. 
14.01.2021. Передано в оренду приміщення 324,5 м2 ПП "Голді трейд групп". 
03.03.2021. Передано в оренду приміщення 273,1 м2 ТОВ "Автолюкс глобал 
пост". 
15.03.2021. Підвищено оклади з 01.03.2021 року. 
15.03.2021. Обрано зовнішнього аудитора ТОВ "Некст-аудит". 
23.04.2021. Передано в оренду приміщення  більше 200 м2. 
21.10.2021. Підвищено оклади з 01.10.2021 року. 
22.10.2021. Надано безпроцентну позику на зворотній основі. 
19.11.2021. Передано в оренду приміщення  283,3 м2  РГ "ДІАЛОГ". 
01.12.2021. Затверджено штатний розклад з 01.12.2021 р. 
06.12.2021. Прийнято рішення щодо звернення ФОП Мдзінарашвілі Д.К. про 
проведення ремонту покрівлі і компенсації їй частини оплати в розмірі 30000,00 
грн. 
 

Оцінка роботи виконавчого 
органу 

Задовільно. 

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Додаткова інформація відсутня. 



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

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, 
дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 
- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з 
ризику процентної ставки і цінового ризику; 
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) 
обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш 
низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами 
(дебіторами). 
Ринковий ризик 
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть 
знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні 
операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового 
інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, 
характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних 
фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має 
кредитів. 
Ризик втрати ліквідності 
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження 
встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство 
здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, 
які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових 
коштів від операційної діяльності. 
Кредитний ризик 
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент 
- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно 
контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності 
контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними 
сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно 
перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. 
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: 
- нестабільність, суперечливість законодавства; 
- непередбачені дії державних органів; 
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; 
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; 
- непередбачені дії конкурентів. 
 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

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

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 



Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Так Ні Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Так Ні Ні Ні 

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

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                              X 

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                          

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

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше голосуючих акцій 

Так Ні Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Ні 



Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Так Так Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Ні 
 
 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                  X   

Раз на рік                                                X 

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                            X 

Інше (зазначити)                                          

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

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 
відсотками голосуючих акцій 

  X 

Інше (запишіть)                                          

 



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

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА 
АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ 

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 

21661711 
100 

 



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

Загальна кількість 
акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

1 2 3 4 

8557900 0 

Власників, що не уклали з депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка 

в цінних паперах від власного імені, немає. 
В Товаристві обмежень прав участі та голосування 

акціонерів на загальних зборах емітентів немає. 

 

Опис  

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
  

 
6.4. ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Корпоративного підприємства. 
6.4.1. Правління Корпоративного підприємства здійснює управління поточною діяльністю Корпоративного 
підприємства. 
6.4.2. Правління Корпоративного підприємства підзвітне загальним зборам (Єдиному акціонеру), організовує 
виконання їх рішень. 
6.4.3. Правління діє від імені Корпоративного підприємства у межах та у спосіб, встановлені статутом 
Корпоративного підприємства. Положенням про правління та чинним законодавством України. 
6.4.6. Правління Корпоративного підприємства є колегіальним виконавчим органом, до складу якого входять 
голова правління та члени правління. 
6.4.3, Членом правління Корпоративного підприємства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну 
дієздатність і не є членом ревізійної комісії (ревізором). 
6.4.4. Вимоги до кандидатів та членів правління встановлюються у Положенні про правління. 
6.4.5. Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) Голови ти членів 
Правління здійснюється за Рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства. 
6.4.6, Кількісний склад правління визначається Рішенням єдиного акціонера Корпоративного підприємства. 
6.4.21. Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням Єдиного акціонера Корпоративного 
підприємства. 
6.4.22. Підстави припинення повноважень голови та членів правління встановлюються чинним законодавством 
України, цим статутом, трудовим контрактом з ними та положенням про правління. 
 
6.5. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства Акціонер 
Корпоративного підприємства обирає (призначає) РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ (РЕВІЗОРА). 
6.5.1 Ревізійна комісія (Ревізор) є органом управління Корпоративного підприємства, який контролює фінансово-
і"осподарську діяльність правління Корпоративного підприємства та обирається (призначається) та відкликається 
(звільняється) рішенням загальних зборів (Акціонера) Корпоративного підприємства. 
6.5.2. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії (ревізора) 
встановлюються у Положенні про ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства. 
 
 



9) повноваження посадових осіб емітента 
 
Голова правління, який мас право: 
1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 
2) розподіляти обов'язки між членами правління; 
3) без довіреності представляти інтереси Корпоративного підприємства та вчиняти від його імені юридичні 
дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Положенням про правління Корпоративного підприємства; 
4) укладати та підписувати правочини (угоди, договори, контракти та ін., пов'язані зі звичайною 
господарською діяльністю Корпоративного підприємства, на суму (за кожним окремим правочином), що не 
перевищує 1% (одного відсотка) вартості активів Корпоративного підприємства за даними останньої річної 
фінансової звітності Корпоративного підприємства, в порядку, визначеному у відповідному положенні 
Корпоративного підприємства та інших внутрішніх положеннях Корпоративного підприємства, затверджених 
Рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства; 
5) укладати та підписувати правочини, на вчинення яких відповідно до Статуту Корпоративного 
підприємства потрібно одержати Рішення Єдиного акціонера та/або рішення Правління Корпоративного 
підприємства - після отримання відповідних рішень. 
6) відповідно до законодавства України з урахуванням встановлених цим Статутом та Положенням про 
правління Корпоративного підприємства обмежень має право від імені Корпоративного підприємства вчиняти дії, 
укладати правочини, угоди (договори, контракти тощо); 
7) розпоряджатися коштами та майном Корпоративного підприємства в порядку та у спосіб, визначених цим 
Статутом, рішеннями загальних зборів (Акціонера) Корпоративного підприємства. Положенням про правління 
Корпоративного підприємства, іншими положеннями, затвердженими рішеннями загальних зборів (Акціонера) 
Корпоративного підприємства; 
8) відкривати рахунки у банківських установах; 
9) видавати га підписувати довіреності на вчинення дії від імені Корпоративного підприємства в межах 
повноважень, передбачених законодавством України цим Статутом та Положенням про правління Корпоративного 
підприємства; 
10) наймати та звільняти працівників Корпоративного підприємства, вживати до них заходи заохочення та 
накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України. Статуту та внутрішніх документів 
Корпоративного підприємства: 
11) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма 
працівниками Корпоративного підприємства; 
12) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до 
нього; 
13) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Корпоративного 
підприємства згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами 
Корпоративного підприємства. 
 
6.5.4. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія (ревізор) 
перевіряє: 
1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Корпоративного підприємства; 
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним 
нормативним документам; 
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно 
до встановлених правил та порядку; 
4) дотримання правлінням, головою та членами правління Корпоративного підприємства наданих їм 
повноважень щодо розпорядження майном Корпоративного підприємства, укладання правочинів га проведення 
фінансових операцій від імені Корпоративного підприємства; 
5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Корпоративного підприємства: 
6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 
7) використання коштів резервного та інших фондів Корпоративного підприємства: 
8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 
9) дотримання порядку оплати акцій Корпоративного підприємства: 
10) фінансовий стан Корпоративного підприємства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, 
співвідношення власних та позичкових коштів. 
6.5.5. Ревізійна комісія (ревізор) відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові 
перевірки фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства, його філій га представництв. 
Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії (ревізора) регулюються Положенням про 
ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства. 
6.5.6. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія (ревізор) складає 
висновки. 
6.5.7. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх 
засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік. а також перед початком 
перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть 
участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якшо за нього 
проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. 
6.5.8. Ревізійна комісія (ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Акціонеру Корпоративного 
підприємства. 
 



10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
  

 
Згідно статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23.02.2006 
року зі змінами та доповненнями приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб’єкта аудиторської 
діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 частини, а також 
перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини статті 127 даного Закону. 



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА 
КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ 

ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ" 

21661711 03057 м.Київ вул.О.Довженка,3 8557900 100 8557900 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 8557900 100 8557900 0 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 8557900 1 

Акціонер має право: 
- брати участь у Загальних зборах 

акціонерів і голосувати особисто або 
через своїх представників; 

- обирати органи управління 
Товариством, визначені в цьому 

Статуті, та бути обраними до них; 
- брати участь у розподілі прибутку 

Товариства, отримувати частку 
цього прибутку  (дивіденди); 

- у разі ліквідації Товариства після 
розрахунків з кредиторами та 
виконання зобов’язань перед 

державою, акціонери мають право 
отримати частину майна Товариства 

або його вартості, пропорційну 
кількості належних їм акцій 

Товариства; 
- отримувати інформацію про 

господарську діяльність Товариства; 
- розпоряджатися акціями, що їм 

належать, у порядку, визначеному 
чинним законодавством та цим 

Статутом; 
- користуватись переважним правом 
на придбання додатково випущених 

акцій Товариства; 
- акціонери можуть мати також інші 
права, передбачені законодавством 

України. 
Акціонери Товариства можуть мати 

й інші права, передбачені актами 
законодавства. 

Публічна пропозиція відсутня. Допуск 
до торгів на фондовій біржі відсутній, 



Одна проста акція Товариства надає 
акціонеру один голос для вирішення 

кожного питання на Загальних 
зборах, крім випадків проведення 

кумулятивного голосування.  
Акціонери зобов'язані:  

- дотримуватися Статуту, інших 
внутрішніх документів Товариства;  

- виконувати рішення Загальних 
зборів акціонерів, інших органів 

Товариства;  
- виконувати свої зобов'язання перед 
Товариством, у тому числі пов'язані 

з майновою участю;  
- оплачувати акції у розмірі, в 

порядку та засобами, що передбачені 
Статутом Товариства;  

- не розголошувати комерційну 
таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність 
Товариства, в тому числі 

інсайдерську інформацію.  
 

Примітки . 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28.12.2001 33/11/1/2001 
Кiровоградське 
територiальне 

управлiння ДКЦПФР 
UA4000096606 

Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Електроннi iменнi 1.00 8557900 8557900.00 
100.000000000

000 

Опис 
В звiтному перiодi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не 
обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому 
ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 

прав передано іншій 
особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28.12.2001 33/11/1/2001 UA4000096606 8557900 8557900.00 8557900 0 0 

Опис 
Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, відсутні. 
Голосуючих акцій, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. 
 

 



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

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 3760.000 3579.000 0.000 0.000 3760.000 3579.000 

- будівлі та споруди 3755.000 3577.000 0.000 0.000 3755.000 3577.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 5.000 2.000 0.000 0.000 5.000 2.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 3760.000 3579.000 0.000 0.000 3760.000 3579.000 

 
Пояснення :  Термiни користування основними засобами: машинами i обладнаннями - 5 
рокiв, транспортними засобами - 5-6 рокiв. Основнi засоби використовуються з 
моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Товариство 
користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється 
за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. 
Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.  
Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i 
арешт протягом року на них не накладався. 
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 8942 тис.грн., 
ступiнь їх зносу - 60%, сума нарахованого зносу - 5363 тис.грн. Змiни у вартостi 
основних засобiв зумовленi нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 181 тис.грн. 
Обмежень на використання майна емiтента немає. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 4671 4663 

Статутний капітал (тис.грн.) 8558 8558 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 8558 8558 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(4671.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капіталу(8558.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів  та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 63.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 170.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 233.00 Х Х 
Опис Станом на 31.12.2021 року загальнi зобов`язання Товариства дорiвнюють 233 тис.грн. 

Довгостроковi зобов'язання та забезпечення в Балансi станом на 31.12.2021 року вiдсутнi. 
Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства становлять 233 тис.грн. i складаються з: кредиторської 
заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 0 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з 
бюджетом у сумi 63 тис.грн., в т.ч. з податку на прибуток 8 тис.грн., зi страхування - 51 тис.грн., з 
оплати працi - 76 тис.грн. та iнших поточних зобов'язань у сумi 43 тис.грн. 
Кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, на балансi Товариства вiдсутня. 
 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363-00-00 
Факс (044) 363-00-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2022 01 01 
Підприємство   АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ВИДАВНИЦТВО" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК 
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" 

за ЄДРПОУ 05905964 

Територія    за КАТОТТГ UA35000000000000000 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВИХ 
КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ВИРОБІВ 

за КВЕД 17.23 

Середня кількість працівників  10   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса, телефон 25009 місто Кропивницький вулиця Глинки, будинок 2, 
т.0522-33-11-47 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

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

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2021 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 

1000 122 122 

первісна вартість 1001 194 194 
накопичена амортизація 1002 72 72 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 3760 3579 
первісна вартість 1011 8942 8942 
знос 1012 5182 5363 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 3882 3701 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 118 71 

Виробничі запаси 1101 71 71 
Готова продукція 1103 46 -- 
Товари 1104 1 -- 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 57 65 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

1130 -- -- 

з бюджетом 1135 9 6 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 145 151 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 150 192 
Рахунки в банках 1167 150 192 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 722 718 
Усього за розділом II 1195 1201 1203 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 5083 4904 
  



Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 8558 8558 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 8 8 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3903 -3895 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 4663 4671 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 -- -- 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 26 -- 
розрахунками з бюджетом 1620 54 63 
у тому числі з податку на прибуток 1621 9 8 
розрахунками зі страхування 1625 15 51 
розрахунками з оплати праці 1630 54 76 
Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 271 43 
Усього за розділом IІІ 1695 420 233 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 5083 4904 
 
 
  
 
 
Голова правлiння ________________ Дорошенко Анатолiй Iванович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Петрова Тетяна Олександрівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2022 01 01 

Підприємство   АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО" КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" 

за ЄДРПОУ 05905964 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2021 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 -- -- 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (--) (--) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 -- -- 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 2566 1763 
Адміністративні витрати  2130 (1296) (698) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (1258) (1056) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 12 9 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 12 9 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 12 9 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 12 9 
 
  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 871 456 
Витрати на оплату праці 2505 1089 779 
Відрахування на соціальні заходи 2510 207 143 
Амортизація 2515 181 181 
Інші операційні витрати 2520 206 195 
Разом 2550 2554 1754 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 8557900 8557900 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 8557900 8557900 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.00140220 0.00105170 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 0.00140220 0.00105170 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 
Голова правлiння ________________ Дорошенко Анатолiй Iванович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Петрова Тетяна Олександрівна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2022 01 01 
Підприємство   АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ВИДАВНИЦТВО" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК 
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" 

за ЄДРПОУ 05905964 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 
за 2021 рік  

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 2566 1763 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Інші надходження 3095 -- -- 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (643) (414) 

Праці 3105 (1089) (660) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (207) (143) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (585) (427) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (8) (9) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (275) (165) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (302) (253) 
Інші витрачання 3190 (--) (--) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 42 119 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 42 119 
Залишок коштів на початок року 3405 150 31 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 192 150 
 
Голова правлiння ________________ Дорошенко Анатолiй Iванович 
 (підпис)  
Головний бухгалтер     ________________ Петрова Тетяна Олександрівна 
 (підпис)  
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2022 01 01 

Підприємство   АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО" КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" 

за ЄДРПОУ 05905964 

 
Звіт про власний капітал 

за 2021 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 8558 -- -- 8 -3903 -- -- 4663 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 8558 -- -- 8 -3903 -- -- 4663 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 12 -- -- 12 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

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

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 -- -- -- -- -4 -- -- -4 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 8 -- -- 8 
Залишок на кінець року 4300 8558 -- -- 8 -3895 -- -- 4671 
 
  
 
 
Голова правлiння ________________ Дорошенко Анатолiй Iванович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Петрова Тетяна Олександрівна 
 (підпис)  
 
 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Я, голова правління Дорошенко Анатолій Іванович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова 
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання 
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, а також про 
те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 
господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб. 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 

Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку або через особу, яка 

провадить діяльність з 
оприлюднення регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

25.06.2021 25.06.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              
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