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

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  
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(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "ВГП" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

01880724 

4. Місцезнаходження 

Волинська , 43020, м. Луцьк, вул. Георгiя Гонгадзе, 25 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0332 789105 0332 789150 

6. Електронна поштова адреса 

R.Kushnir@vgp.in.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2015 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР № 81   29.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці 

 

в мережі Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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



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

відбулися протягом звітного періоду 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

3. Емiтент в створеннi юридичних осiб участi не приймав. 

4. Рiшення про створення посади корпоративного секретаря не приймалося. 

5. Iнформацiя вiдсутня, через недоцiльнiсть рейтингової оцiнки, та високу 

вартiсть послуг рейтингових агенств. 

12.2. ПАТ "ВГП" не здiйснювало випуск облiгацiй. 

12.3. ПАТ "ВГП" не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. 

12.4. ПАТ "ВГП" не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 

12.5. Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викуплялись. 

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в 

зв'язку з тим, що не було випуску цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 

18. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери вiдсутня,в звязку з тим що не 

випускались iпотечнi цiннi папери. 

19-20. Iпотечне покриття вiдсутнє на ПАТ "ВГП". 

21. Випуск iпотечних сертифiкатiв протягом звiтного перiоду не здiйснювався. 

22. Iпотечнi активи вiдсутнi. 

23-27. ПАТ "ВГП" не здiйснювало дiяльностi пов'язаної iз ФОН. 

32. В звязку з тим що не було випуску цiльових облiгацiй, виконання 

зобовязань за якими забезпечене обєктами нерухомостi, звiт про стан обєкта 

нерухомостi не складається. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "ВГП" 

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

11981200000000173 

3. Дата проведення державної реєстрації 

07.06.1993 

4. Територія (область) 

Волинська  

5. Статутний капітал (грн) 

8608068.5 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

405 

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

17.22 Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгєнiчного 

призначення 

18.12 Друкування iншої продукцiї 

46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння Товариства є: загальнi збори акцiонерiв; наглядова рада; Правлiння; 

ревiзiйна комiсiя та радник з економiчних питань. Вищим органом Товариства є Загальнi збори 

акцiонерiв. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод 

мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом здiйснює контроль 

за дiяльнiстю Правлiння Товариства та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада 

обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi трьох членiв строком на три роки. 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є 

Правлiння. Правлiння є пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi Товариства та 

органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння обирається за рiшенням наглядової ради строком на 3 

роки. Правлiння складається з Голови Правлiння – Генерального директора Товариства та 6 iнших 

членiв Правлiння, включаючи Директора фiнансового, Заступника Генерального директора з 

виробництва, Заступника Генерального директора, Комерцiйного директора, Начальника вiддiлу 

маркетингу, Радника з економiчних питань. Радник з економiчних питань є членом Правлiння, 

який здiйснює щоденний нагляд за господарсько-фiнансовими операцiями Товариства. У 

Товариствi також створюється ревiзiйна комiсiя, яка є органом Товариства, який контролює 

фiнансово – господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається 

загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3-х членiв строком на три роки. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 



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

у національній валюті 

ПАТ «УКРСОЦБАНК» 

2) МФО банку 

300023 

3) поточний рахунок 

26008010992732 

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

у іноземній валюті 

ПАТ «УКРСОЦБАНК» 

5) МФО банку 

300023 

6) поточний рахунок 

26005010992854 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i 

вантажiв автомобiльним транспортом 

вiдповiдно до видiв робiт, визначених 

Законом України "Про автомобiльний 

транспорт" 

АВ 

485806 
23.09.2009 

Головна державна iнспекцiя на 

автомобiльному транспортi 

(ГОЛОВАВТОТРАНСIНСПЕКЦIЯ 

08.09.2014 

Опис Продовження термiну дiї лiцензiї не планується. 

  

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АЕ172641 18.07.2013 

Регiональне управлiння 

департаменту контролю за 

виробництвом та обiгом спирту, 

алкогольних напоїв i  

12.02.2014 

Опис Продовження термiну дiї лiцензiї не планується. 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Tissico limited 285303 

немаєКiпр Nicosia Poseidonos, 

1, Ledra Business Centre, 

Egkomi 

99.687800000000 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 



Усього 99.687800000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова правлiння 

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

Мiрецький Iлля Борисович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 006686 15.11.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища-Московський iнститут народного господарства 

6) стаж роботи (років)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Страхова компанiя "Нова Волинь" - голова 

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

12.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Голова Правлiння без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє iнтереси Товариства в 

стосунках з третiми особами, в межах своїх повноважень та за попереднiм погодженням з 

Наглядовою радою або Радником з економiчних питань у випадках, передбачених цим Статутом, 

розпоряджається майном та коштами Товариства, вiдкриває та закриває банкiвськi рахунки, видає 

довiреностi вiд iменi Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання 

всiма працiвниками Товариства 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Оришко Марiя Олексiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 110575 02.09.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi 

4) рік народження** 



1954 

5) освіта** 

Вища - Львiвський торгово-економiчний iнститут 

6) стаж роботи (років)** 

37 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

"Облкооплiсбудгоспторг" - головний бухгалтер 

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

21.07.1998  

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає 

Повноваження: ведення та органiзацiя бухгалтерського облiку на ПАТ, складання бухгалтерської 

та податкової звiтностi у вiдповiдностi до Закону "Про бухгалтерський облiк". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння 

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

Саковська Свiтлана Леонтiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 006782 02.04.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища - Київський торгово-економiчний iнститут 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТзОВ "Вiкторiя-Фуджi-Центр"-головний бухгалтер 

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

05.07.2011 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Вiдповiдно до статуту, функцiї i повноваження членiв Правлiння встановлюються Головою 

Правлiння та вiдповiдними посадовими iнструкцiями. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Член правлiння 

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

Ульянов Юрiй Валентинович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 335258 23.09.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл. 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Вища - Львiвський полiтехнiчний iнститут 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТзОВ "Аркус-Ромет", Заступник Генерального директора 

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

05.07.2011 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Вiдповiдно до статуту, функцiї i повноваження членiв Правлiння встановлюються Головою 

Правлiння та вiдповiдними посадовими iнструкцiями. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння 

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

Кутовий Валерiй Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 455603 15.07.1998 Луцьким МВ УМВС України i Волинськiй обл. 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища - Луцький державний технiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПП "Волвест-М", Виконавчий директор 



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

05.07.2011 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Вiдповiдно до статуту, функцiї i повноваження членiв Правлiння встановлюються Головою 

Правлiння та вiдповiдними посадовими iнструкцiями. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння 

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

Остапченко Олексiй Юрiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

н/д н/д н/д 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Kyiv-Mohyla Business School of National University of Kyiv-Mohyla Academy 

6) стаж роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ «АВК»  

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

16.05.2014 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає 

Вiдповiдно до статуту, функцiї i повноваження членiв Правлiння встановлюються Головою 

Правлiння та вiдповiдними посадовими iнструкцiями. 

Згоди на розголошення паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння 

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

Новiченко Ольга Олександрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

н/д н/д н/д 



4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища - Київський нацiональний економiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

СП «Украинская Восточная Рыбная компанiя» - начальник вiддiлу маркетингу та нових напрямкiв. 

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

09.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Вiдповiдно до статуту, функцiї i повноваження членiв Правлiння встановлюються Головою 

Правлiння та вiдповiдними посадовими iнструкцiями. 

Згоди на розголошення паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння 

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

Ткаченко Олександр Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

н/д н/д н/д 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища- Київський нацiональний економiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

СП ТОВ Драгон Капiтал, Економiчний радник з питань корпоративного управлiння 

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

29.05.2014 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Вiдповiдно до статуту, функцiї i повноваження членiв Правлiння встановлюються Головою 

Правлiння та вiдповiдними посадовими iнструкцiями. 

Згоди на розголошення паспортних даних не надано. 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Радник з економiчних питань 

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

Ткаченко Олександр Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

н/д н/д н/д 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища- Київський нацiональний економiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

СП ТОВ Драгон Капiтал, Економiчний радник з питань корпоративного управлiння 

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

29.05.2014 3 роки 

9) Опис 

Згоди на розголошення паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова ревiзiйної комiсiї 

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

Дрема Олена Борисiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 361085 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

Середня спецiальна - Донецький економiчний технiкум 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Волиньголовпостач" - бухгалтер 



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

27.06.2011 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

згiдно Статуту до повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї належить: -органiзацiя проведення 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; -направлення вiд iменi Ревiзiйної 

комiсiї вимоги Правлiнню щодо позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення 

загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 

Товариства. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова наглядової ради 

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

Тiссiко Лiмiтед, республiка Кiпр 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

н/д 285303 н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

н/д 

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

23.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Повноваження Голови наглядової ради: - здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, 

визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого 

органу Товариства - Правлiння, скликає та органiзовує засiдання наглядової ради. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член наглядової ради 

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

Старзейн Iнкорпорейтед,Британськi Вiргiнськi острови 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

н/д 1637967 н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

н/д 

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

23.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Повноваження Голови наглядової ради: - здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, 

визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого 

органу Товариства - Правлiння. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член наглядової ради 

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

ТОВ "Драгон Корпорейт Файненс", Україна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

н/д 37559169 н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

н/д 

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

23.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 



Повноваження Голови наглядової ради: - здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, 

визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого 

органу Товариства - Правлiння. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

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

Малюк Наталя Андрiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 124416 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл. 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ВГП", посада: Адмiнiстратор вiддiлу торгiвлi "Цемент та будматерiали" 

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

27.06.2011 3 роки 

9) Опис 

Член ревiзiйної комiсiї в межах своїх повноважень проводить: 

1)перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками 

перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 

а) пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

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

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 

2) спецiальну перевiрку господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння 

Товариства або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є 

власниками (є власником) бiльше, нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

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

Матчук Леонiд Антонович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



н/д н/д н/д 

4) рік народження** 

1955 

5) освіта** 

Середня 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ВГП", посада: Водiй навантажувача складу сировини 

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

27.06.2011 3 роки 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає 

Член ревiзiйної комiсiї в межах своїх повноважень проводить: 

1)перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками 

перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 

а) пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

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

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 

2) спецiальну перевiрку господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння 

Товариства або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є 

власниками (є власником) бiльше, нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 

Згоди на розголошення паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, 

орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

наглядової 

ради 

Тiссiко Лiмiтед, республiка Кiпр н/д 285303 н/д 34324749 99.68780000000 34324749 0 0 0 

член 

наглядової 

ради 

Старзейн 

Iнкорпорейтед,Британськi 

Вiргiнськi острови 

н/д 1637967 н/д 10 0.00003000000 10 0 0 0 

член 

наглядової 

ради 

ТОВ "Драгон Корпорейт 

Файненс", Україна 
н/д 37559169 н/д 10 0.00003000000 10 0 0 0 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї 

Дрема Олена Борисiвна 

АС 361085 02.01.1998 

Луцьким МУ УМВС 

України у Волинськiй 

областi 

211 0.00060000000 211 0 0 0 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Малюк Наталя Андрiївна 

АС 124416 22.10.1996 

Луцьким МУ УМВС 

України у Волинськiй 

обл. 

570 0.00170000000 570 0 0 0 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Матчук Леонiд Антонович н/д н/д н/д 168 0.00040000000 168 0 0 0 

Генеральний 

директор 
Мiрецький Iлля Борисович 

АС 006686 15.11.2002 

Луцьким МВ УМВС 

України у Волинськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Оришко Марiя Олексiївна 

АС 110575 02.09.1996 

Луцьким МУ УМВС 

України у Волинськiй 

0 0 0 0 0 0 



областi 

Член 

правлiння 
Саковська Свiтлана Леонтiївна 

АС 006782 02.04.1996 

Луцьким МУ УМВС 

України у Волинськiй 

обл 

0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння 
Ульянов Юрiй Валентинович 

АС 335258 23.09.1997 

Луцьким МУ УМВС 

України у Волинськiй 

обл 

0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння 
Кутовий Валерiй Вiкторович 

АС 455603 15.07.1998 

Луцьким МУ УМВС 

України у Волинськiй 

обл 

0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння 
Остапченко Олексiй Юрiйович н/д н/д н/д 0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння 
Новiченко Ольга Олександрiвна н/д н/д н/д 0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння 

Ткаченко Олександр 

Миколайович 
н/д н/д н/д 0 0 0 0 0 0 

Усього 34324769 99.68780000000 34324769 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Tissico Limited 285303 

немає Кiпр немає Nicosia 

Poseidonos, 1, Ledra Bussines 

Centre, Egkomi 

34324749 99.68780000000 34324749 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Усього 34324749 99.68700000000 34324749 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 23.04.2014 

Кворум зборів** 99.6879 

Опис 

1. Обрання Лiчильної комiсiї.  

2. Обрання Голови та Секретаря зборiв. 

3. Затвердження Регламенту зборiв.  

4. Звiт генерального директора про фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 р. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. 

5. Звiт наглядової ради за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової 

ради. 

6. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної 

комiсiї. 

7. Затвердження рiчного звiту Товариства. 

8. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. 

9. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв. 

10. Внесення змiн до Статуту Товариства. 

11. Затвердження нової редакцiї положення про Правлiння Товариства. 

12. Вiдкликання голови та членiв Наглядової ради Товариства. 

13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

 



9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що 

передував звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000 

Нарахування дивідендів на одну 

акцію, грн. 
0.000 0.000 0.000 0.000 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000 

Дата складання переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 
    

Дата виплати дивідендів 
    

Опис В звiтному перiодi дивiденди акцiонерам не виплачувались. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне пiдприємство "Серко" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 20135311 

Місцезнаходження 43000 Україна Волинська Луцький р-н м. Луцьк 8 Березня, ,буд. 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

А 1390 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.1994 

Міжміський код та телефон (0332) 232220 

Факс (0332) 785671 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис Послуги в 2014 роцi надавались згiдно договору № 9 вiд 05.03.14р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська Київський м. Київ Б.Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 2796540 

Факс (044)2791322 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Послуги в 2014 роцi надавались згiдно договору про обслуговування 

емiсiї вiд 27.07.2010 р. № Е-869. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "Приватбанк" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 14360570 

Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський Днiпропетровськ 

Набережна Перемоги, 50 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №185016 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012 

Міжміський код та телефон (0332) 777725 



Факс (0332) 777725 

Вид діяльності Депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Послуги в 2014 роцi надавались згiдно договору про вiдкриття та 

обслуговування рахункiв у цiнних паперах № ЕВ-05/10 вiд 16 серпня 

2010 р. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.10.2011 480/1/11 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку України 

UA 4000081558 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.250 34432274 8608068.500 100.000000000000 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 

фондових бiржах не було. Додаткова емiсiя вiдбувалась з метою залучення коштiв, для наступного їх спрямування на розширення дiяльностi. 

Спосiб розмiщення - закрите(приватне) розмiщення акцiй. 

  



XI. Опис бізнесу 

"ВГП" ПАТ (до 2008 р. "Волиньголовпостач") - керуюча компанiя одного з українських 

виробникiв продукцiї санiтарно-гiгiєнiчного призначення (серветки, туалетний папiр, паперовi 

носовички, кухоннi рушники), в портфелi брендiв якої є торгiвельнi марки "Ruta", "Ruta Selecta", 

"Феско", «Носовичок», «Полотенечко», "100%", "Servetta", "Рута Light". На ринку України ПАТ 

"ВГП" (ранiше - ВАТ "Волиньголовпостач") працює з 1963 р. До початку 1990-х рокiв 

пiдприємство було самостiйним пiдроздiлом структури постачання "Львiвголовпостач". 1994 року, 

пiсля реорганiзацiї у вiдкрите акцiонерне товариство "Волиньголовпостач", пiдприємство перевело 

свою дiяльнiсть на комерцiйну основу. 1998 - компанiю очолило нове правлiння на чолi з Iллею 

Мiрецьким. Були впровадженi прогресивна бiзнес-стратегiя, зосереджено сили на розвитку 

найперспективнiших напрямах дiяльностi в контекстi специфiки захiдного регiону й України 

загалом. 1998 - ВАТ "Волиньголовпостач" вiдкрило виробництво санiтарно-гiгiєнiчної продукцiї. 

ПАТ "ВГП" не лише виробляє власну продукцiю, а й працює з продуктами Private Label багатьох 

українських i зарубiжних корпоративних клiєнтiв. На початку 2008 року на зборах акцiонерiв ВАТ 

"Волиньголовпостач" ухвалено перейменувати компанiю на ВАТ "ВГП", а 2010 року акцiонерне 

товариство отримало статус публiчного. Цей крок обумовлений виходом компанiї на мiжнароднi 

ринки i покликаний створити захiдним партнерам та iнвесторам найкомфортнiшi умови для 

спiвпрацi. Обираючи нове iм'я для компанiї, керiвництво хотiло зберегти традицiйну назву, яка 

присутня на ринку з початку 1960-х рокiв, тому перевагу вiддали абревiатурi "ВГП".  

Протягом 2011 року в структурi власникiв ПАТ "ВГП" вiдбулись змiни, а саме, основним 

акцiонером ПАТ "ВГП" Мiрецьким Iллею Борисовичем було вiдступлено свiй пакет акцiй на 

користь нерезидента - компанiї Тiссiко Лiмiтед, республiка Кiпр. Також протягом 2011 року 

компанiя ВГП здiйснила закрите розмiщення своїх акцiй серед акцiонерiв компанiї, внаслiдок 

якого було збiльшено статутний капiтал, та залучено додатковi ресурси для розвитку компанiї! 

  

Органiзацiйна структура: 

1. Департамент торгiвлi санiтарно - гiгiєнiчною продукцiєю. 

2. Департамент виробництва санiтарно - гiгiєнiчної продукцiї. 

3. Фiнансовий департамент.  

4. Адмiнiстративне управлiння. 

5. Вiддiл економiчного аналiзу та планування. 

6. Служба Генерального директора. 

7. Юридична група. 

8. Група охорони. 

9. Група iнформацiйно-технiчного забезпечення. 

10. Їдальня. 

11. .Вiддiл по роботi з персоналом. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 362;  

Середня чисельнiсть позаштатаних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 69; 

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

15; 

Фонд оплати працi (тис.грн) - 19223,0. 

На пiдприємствi затверджене i дiє Положення про навчання працiвникiв, яке передбачає i чiтко 

регламентує пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до операцiйних потреб. 

  

1) Волинське обласне об"єднання органiзацiй роботодавцiв, м.Луцьк вул.Пiдгаєцька, 3. Опис 

дiяльностi: Головне статутне завдання - представництво i захист законних iнтересiв роботодавцiв. 

2) Асоцiацiя українських пiдприємств целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр", м. Київ-02, вул. 



Марини Раскової, 19, офiс 1118. Опис дiяльностi: Некомерцiйна безприбуткова органiзацiя - 

Асоцiацiя українських пiдприємств целюлозно-паперової галузi "Укрпапiр", заснована на 

добровiльному членствi виробничих, комерцiйних та наукових пiдприємств i органiзацiй. 

Асоцiацiя створена на основi спiльностi їх iнтересiв, з метою пiдвищення ефективностi 

функцiонування Членiв Асоцiацiї, представлення i захисту їх спiльних iнтересiв 

3) Європейська Бiзнес Асоцiацiя, м. Київ, Андрiївський узвiз 1а, 1-ий поверх. Опис дiяльностi: 

Європейська Бiзнес Асоцiацiя була заснована у 1999 роцi. Європейська Бiзнес Асоцiацiя дiє як 

незалежна установа, що звiтує перед своїми членами. Як неприбуткове об'єднання юридичних 

осiб, Європейська Бiзнес Асоцiацiя реалiзує свою ключову мiсiю у представництвi iнтересiв 

європейських та вiтчизняних iнвесторiв в Українi. Кроки, спрямованi на полiпшення 

iнвестицiйного клiмату є основною справою Асоцiацiї з моменту її заснування. 

4) Асоцiацiя Товарної Нумерацiї України"ЄАН-УКРАЇНА", вул. Артема, 26, м. Київ. Опис 

дiяльностi:Асоцiацiя Товарної Нумерацiї України "ЄАН-УКРАЇНА" є самоврядною 

некомерцiйною неурядовою органiзацiєю. Асоцiацiя створена у вереснi 1994 за iнiцiативи Спiлки 

економiстiв України, при пiдтримцi Уряду, причетних мiнiстерств, вiдомств та органiзацiй. Метою 

дiяльностi Асоцiацiї є впровадження в Українi всесвiтньої багатогалузевої системи iдентифiкацiї 

та штрихового кодування що базується на мiжнародних стандартах ЕАN•UСС. Регiональнi 

представництва Асоцiацiї дiють в усiх обласних центрах України. 

  

Емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не було. 

  

Обрана облiкова полiтика ПАТ "ВГП" вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 р. № 996-ХI iз змiнами вiд 12.05.2011 р. № 

3332-VI, Наказу МФУ вiд 09.11.2011 р. № 1591 та ст. 40 Закону України «Про цiннi папери i 

фондовий ринок». ПАТ ВГП готує свою фiнансову звiтнiсть за Мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Собiвартiсть об'єкта основних засобiв пiдлягає визнанню Компанiєю активом тiльки в тому 

випадку, якщо: iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, 

пов'язанi з активом; собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити; об'єкт основних засобiв 

передбачається використовувати протягом бiльше одного операцiйного перiоду (звичайно бiльше 

12 мiсяцiв).Переоцiнка (дооцiнка та уцiнка) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних 

активiв до їхньої справедливої вартостi приводиться раз на рiк станом на 31 грудня, якщо 

залишкова вартiсть вiдхиляється вiд справедливої бiльш, нiж на 20%. Обраний метод нарахування 

амортизацiї - прямолiнiйний метод. Строк корисного використання та методи амортизацiї 

основних засобiв переглядаються на щорiчнiй основi та коригуються у випадку необхiдностi на 

кожну звiтну дату. 

Компанiя визнає об'єкт в якостi нематерiального активу згiдно М(С)БО 38 “Нематерiальнi 

активи”у випадку, якщо такий об'єкт вiдповiдає наступним критерiям визнання: iснує ймовiрнiсть 

того, що Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з даним активом; та собiвартiсть 

даного активу може бути достовiрно оцiнена. Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за 

собiвартiстю придбання. Строк корисного використання для нематерiальних активiв 

встановлюється наказом по пiдприємству при визнаннi нематерiального активу. 

Запаси включають: сировину та матерiали, призначенi для використання у виробничому процесi, 

покупнi товари призначенi для перепродажу, готову продукцiю . Одиницею запасiв визначити 

кожне найменування цiнностей. Оцiнку вибуття запасiв здiйснювати за наступними методами:  

- сировина, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби - середньозважена 

(перiодичнiсть – за кожною операцiєю); 

- собiвартiсть списання запасiв готової продукцiї, покупнi товари призначенi для перепродажу 



визначається за методом ФIФО. Компанiя використовує один й той самий метод оцiнки для всiх 

одиниць запасiв, що мають однакове призначення та однаковi умови використання. 

Фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через рахунки прибуткiв та збиткiв; позики та дебiторська заборгованiсть; 

iнвестицiї, що утримуються до погашення; фiнансовi активи для продажу; похiднi iнструменти, 

визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi.Фiнансовi активи первiсно 

визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною, у випадку iнвестицiй, що не переоцiнюються 

за справедливою вартiстю за рахунок прибуткiв чи збиткiв, на транзакцiйнi витрати, що 

безпосередньо з ними пов'язанi. 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю. З цiєю метою на 

кожну дату балансу нараховується резерв сумнiвних боргiв виходячи iз класифiкацiї дебiторської 

заборгованостi за строками її виникнення та спiвставлення зi строками погашення у вiдповiдностi 

до умов господарських договорiв. 

 

  

ПАТ "ВГП" є одним з найбiльших українських виробникiв санiтарно - гiгiєнiчної продукцiї з 

натуральної целюлози. Виробництво санiтарно - гiгiєнiчної продукцiї було розпочато з 1998 року, 

поступово розширюючи асортимент власної продукцiї вiдповiдно до потреб ринку, на сьогоднi 

наша Компанiя є однiєю з провiдних у галузi. Наш товарний ряд представляють наступнi види 

продукцiї: туалетний папiр, паперовi рушники, носовi хустинки, серветки косметичнi (facial tissue) 

в картоннiй коробцi, серветки. 

Виробничий цикл продукцiї складається з наступних етапiв: постачання сировини та матерiалiв, 

конвертингу та пакування.  

Постачальниками паперу-основи є провiднi українськi, росiйськi, турецькi, румунськi, нiмецькi, 

польськi, iталiйськi та бiлоруськi компанiї. Для виробництва власної продукцiї Компанiя 

закуповує допомiжнi матерiали: гофроящики, клей, скотч, стреч, фарбу, картоннi коробки, 

етикетки, полiетиленовi пакети, парфумернi композицiї та iн. 

Продукцiя, що виготовляється виключно з натуральної, екологiчно чистої первинної целюлози, на 

високотехнологiчному обладнаннi i у вiдповiдностi зi свiтовими стандартами, пiд зареєстрованими 

торговими марками "Ruta", "Ruta Selecta", "Феско", «Носовичок», «Полотенечко», "100%", 

"Servetta", "Рута Light", є високо конкурентною як на вiтчизняному ринку з розвиненою системою 

дистрибуцiї, яка покриває всю територiю України та включає оптово- роздрiбнi торговi мережi, 

такi як МЕТРО Кеш-енд-Керрi"; "АТБ"; "ФОЗЗI"; "ПАККО"; "ЕКО"; "АШАН"; "БIЛЛА"; 

"ЕПIЦЕНТР"; "Фуршет"; "Реал"; «ДЦ Україна»; "Суматра"; "Караван", так i на ринках Росiї, 

Казахстану, Латвiї, Литви, Естонiї, Бiлорусiї, Молдови, Киргизiї, Арменiї, Туркменiстану. 

Також наша Компанiя спiвпрацює з торговими мережами в рамках програми private label, 

реалiзовуючи власну продукцiю органiзацiям, якi бажають популяризувати власну торгову марку 

за допомогою целюлозно-паперової продукцiї. Високi стандарти якостi довзоляють нам 

задовольнити будь-якi вимоги такого клiєнта. 

Аналiз коефiцiєнта присутностi ТМ "Рута" у торгових мережах рiзних регiонiв України показує що 

наш бренд вже є нацiональним у повному сенсi цього слова i вiдомим багатьом споживачам не 

тiльки з заходу, але й зi сходу України. Загалом, продукцiя компанiї займає близько 15% ринку 

паперової санiтарно-гiгiєнiчної продукцiї в Українi. 

Основними постачальниками сировини та матерiалiв є: Київський КПК (Україна), Lila Kagit A.S. 

(Туреччина), ESSEL Seluloz ve Kagit Sanayi Ticaret Anonim Sirket (Туреччина), Chemosvit Folie 

a.s.(Словаччина), Сиктивкар Тiссью Груп (Росiя), ТзОВ СУ-СП "Хемосвiт Луцькхiм" (Україна), та 

iн. З бiльшiстю постачальникiв вiдбувається плiдна праця понад 7 рокiв. 

Головною метою просування ТМ "Рута" на 2015 рiк є збiльшення реалiзацiї шляхом забезпечення 

максимальної присутностi продукцiї ТМ "Рута" в мiсцях продажу.  

  



На пiдприємствi вiдбувається постiйне оновлення виробничого обладнання, зокрема протягом 

2012 року було придбано в компанiї GAMBINI s.p.a.(Iталiя) нову виробничу лiнiю по виробництву 

туалетного паперу та паперових рушникiв, та придбано кiлька виробничих лiнiй по виробництву 

паперових серветок. В 2013 роцi було здiйснено реконструкцiю складу з метою переобладнання 

його в цех, де було введено в експлуатацiю нову виробничу лiнiю GAMBINI s.p.a.(Iталiя). В 

зв'язку iз цим було реалiзовано попереднiй виробничий комплекс "Браво" по виробництву 

туалетного паперу та паперових рушникiв. В 2014 роцi ПАТ «ВГП» проводило модернiзацiю 

виробничого обладнання, придбавало транспортнi засоби. Також було здiйснено реконструкцiю 

котельнi на твердому паливi та добудовано склад твердого палива для даної котельнi. 

  

Протягом звiтного року мiж емiтентом, власниками iстотної участi, членами наглядової ради або 

членами виконавчого органу правочинiв укладено не було. Правочини укладенi з афiлiйованими 

особами вищезазначених осiб: 

№ п/п Дата Сторона правочину змiст сума Пiдстава укладення Методика цiноутворення 

1. 06.03.14 ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач» придбання навантажувача «Нiссан» 52800 

Протокол наглядової ради № 3 вiд 03.03.14 По залишковiй вартостi. 

2 12.05.14 ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач» придбання меблiв офiсних 8 848 Протокол 

наглядової ради № 13 вiд 05.05.14 По залишковiй вартостi. 

3 20.03.14 ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач» придбання меблiв офiсних 13374 Протокол 

наглядової ради № 8 вiд 17.03.14 По залишковiй вартостi. 

4 15.09.14 ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач» придбання офiсниї оргтехнiки 6 700 Протокол 

наглядової ради № 27 вiд 10.09.14 По залишковiй вартостi. 

  

Всi основнi засоби є власними, облiковуються на балансi пiдприємства та знаходяться в цехах, що 

розташованi на територiї та належить пiдприємству, на пiдставi права власностi. 

  

В зв'язку з частими змiнами в законодавствi України виникають проблеми при реалiзацiї 

паперових виробiв в країнах СНД. Також вплив на дiяльнiсть товариства має високий рiвень 

податкiв , iнфляцiя, зростання цiн на сировиннi ресурси та енергоносiї, невiдшкодування ПДВ та 

iн. 

  

За перiод з 01.01.2014 р по 31.12.2014 р ПАТ "ВГП" було сплачено штрафiв на суму 46 тис. грн. 

  

Фiнансування дiяльностi товариства проводиться в першу чергу за рахунок власних коштiв, а в 

разi необхiдностi залучаються банкiвськi позики. 

  

Не виконаних договорiв на кiнець 2014 року немає. 

  

ПАТ "ВГП" планує за рахунок розширення виробництва, придбання нового обладнання зайняти 

домiнуюче положення на ринку недорогих якiсних виробiв з паперу господарсько-побутового 

призначення, закрiпити лiдерство по обсягам виробництва i асортименту, виступати iнiцiатором 

змiцнення цiн, виробництва i розробки нових продуктiв, збiльшуючи при цьому ринкову частку i 

витрати на просування товарiв. На основi обраної нами стратегiї досягнення лiдерства i 

конкурентних переваг, розробляємо детальний комплекс маркетингових мiроприємств, 

направлених на досягнення поставленої нами мети. Маркетинговий комплекс включає в себе всi 

можливi взаємозв'язанi заходи, що сприятимуть збiльшенню збуту нашої продукцiї i виконанню 

планових показникiв. 



  

На пiдприємствi iснує вiддiл маркетингу, який займається дослiдженням сегменту ринку та 

вивченням конкурентiв. 

  

1) позов ПАТ "ВГП" до Дочiрнього пiдприємства «Фуршет центр» про стягнення заборгованостi 

за поставлений товар в сумi 40 280,49 грн. Справа розглядалась господарським судом Київської 

областi. Дата вiдкриття провадження - 26.08.2014р. (25.11.14 р. позовну заяву ПАТ «ВГП» 

задоволено). 

Позови та претензiї в 2014 роцi до ПАТ «ВГП» не пред’являлись. 

  

д/в 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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: 
136278.000 169205.000 0.000 0.000 136278.000 169205.000 

будівлі та 

споруди 
43089.000 67027.000 0.000 0.000 43089.000 67027.000 

машини та 

обладнання 
74271.000 66601.000 0.000 0.000 74271.000 66601.000 

транспортні 

засоби 
4354.000 4826.000 0.000 0.000 4354.000 4826.000 

інші 14564.000 30751.000 0.000 0.000 14564.000 30751.000 

2. Невиробничого 

призначення: 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

будівлі та 

споруди 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 

обладнання 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 136278.000 169205.000 0.000 0.000 136278.000 169205.000 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 281628 тис.грн., знос нарахований на 

суму 112423 тис.грн. 

За рiк придбано основних фондiв на 3689 тис.грн.: в основному устаткування для розширення 

виробництва санiтарно-гiгiєнiчної продукцiї. Пiд заставою знаходяться основнi засоби на суму 

180655 тис.грн. Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на суму 

107 тис.грн 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
20720.000 64075.000 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
8608.000 8608.000 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
8608.000 8608.000 

Опис Вартiсть чистих активiв товариства: "Чистi активи" ="Активи" - "Зобов'язання" 

Висновок Чистi активи перевищуюють статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства (а саме статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного 

кодексу України, зокрема , п3), тобто не менша вiд мiнiмального розмiру статутного 

капiталу. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 



Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 93101.000 X X 

у тому числі:   

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 05.09.2008 30065.11730 10.00000 19.02.2015 

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 05.09.2008 1300.00000 18.00000 19.02.2015 

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 09.07.2012 16000.00000 18.20000 19.02.2015 

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 08.04.2013 179.16676 18.25000 07.04.2016 

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 30.12.2013 109.89996 12.60000 26.12.2016 

ПАТ "Укрсоцбанк" 26.09.2013 31500.00000 20.00000 31.10.2015 

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 22.08.2014 644.00000 14.00000 21.08.2017 

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 4790.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 192705.000 X X 

Усього зобов'язань X 290596.000 X X 

Опис: Збiльшення суми зобов"язань вiдбулось за рахунок залучення додаткових 

позикових коштiв. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Серветки 3056,0 т 105731.40 35.85 2913,9 т 102029.02 37.12 

2 
Папiр 

туалетний 
2658,0 т 82425.90 31.18 2327,7 т 80485.22 29.66 

3 
Рушники 

паперовi 
1618,0 т 55716.30 18.98 1450,9 т 54829.71 18.48 



4 

Носовi 

хустинки, 

косметичнi 

серветки 

1193,0 т 44584.80 13.99 1156,8 т 42751.05 14.74 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi затрати 85.68 

4 Амортизацiя 6.42 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



XIV. 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 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

09.12.2014 10.12.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

28.05.2014 29.05.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

16.05.2014 16.05.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство 

"Серко" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
20135311 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 43000, Луцьк, вул. 8-го 

Березня, буд. 1/415 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 
0383 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 
 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство 

"Серко" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
20135311 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 43000, Луцьк, вул. 8-го 

Березня, буд. 1/415 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 
0383 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 
 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПАТ «ВГП» 

ЗА СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ  

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 



Акцiонерам товариства 

 

Приватною аудиторською фiрмою «Серко» (код за ЄДРПОУ 20135311), свiдоцтво про внесення в Реєстр 

аудиторських фiрм вiд 26 сiчня 2001 року № 0383, проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi публiчного 

акцiонерного товариства «ВГП», що додається, за перiод дiяльностi з 1 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року.  

Публiчне акцiонерне товариство «ВГП» (код ЄДРПОУ 01880724) знаходиться за адресою: 43020 м. Луцьк, вул. 

Георгiя Гонгадзе, 25. Статут товариства зареєстрований виконавчим комiтетом Луцької мiської Ради 7 червня 1993 

року.  

Для перевiрки було надано таку фiнансову звiтнiсть: 

- баланс (звiт про фiнансовий стан) за станом на 31 грудня 2014 року; 

- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк; 

- звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк; 

- звiт про власний капiтал за 2014 рiк;  

- стислий виклад суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток. 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року є бухгалтерськi полiтики, що 

базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Перевiрка проведена вiдповiдно до договору на проведення аудиту вiд 24 лютого 2015 року № 6. Аудит розпочато 24 

лютого та закiнчено 14 квiтня 2015 року.  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у 

вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 

персонал визнає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки.  

Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми 

провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

етичних норм, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що 

фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських проедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з 

метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, 

прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Ми не мали змоги спостерiгати за проведенням рiчної iнвентаризацiї, так як вона передувала укладанню договору на 

аудит, тому ми не маємо можливостi висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатiв.  

Умовно-позитивна думка  

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-

позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан публiчного 

акцiонерного товариства «ВГП» за станом на 31 грудня 2014 року, а також фiнансовi результати i рух грошових 

коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Не змiнюючи своєї думки, звертаємо увагу на те, що товариство функцiонує в нестабiльному економiчному 

середовищi, яке пов’язане з полiтичною та фiнансовою нестабiльнiстю в Українi. Тому ми не можемо виключити 

можливi зовнiшнi негативнi фактори i спрогнозувати їх вплив на безперервнiсть дiяльностi товариства в майбутньому. 

Iншi питання 

Вартiсть чистих активiв товариства за станом на 31 грудня 2014 року становить 20 720 тис. грн. i вiдповiдає вимогам 

статтi 155 Цивiльного кодексу України.  

Аудиторська думка, сформована у цьому звiтi, не стосується iншої iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних 

паперiв, та вiдповiдно до вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що 

мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi за те, чи належно 

подано iншу iнформацiю. Крiм цього на момент складання аудиторського висновку строк надання iншої iнформацiї, 

що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку, не настав, тому вона була не сформована, i у нас не було можливостi ознайомитися з нею.  

 

Директор С. М. Кориневський  

Сертифiкат серiї А № 1390, виданий Аудиторською палатою України 30 червня 1994 року. Рiшенням АПУ термiн дiї 

сертифiкату продовжено до 30 червня 2018 року. 

14 квiтня 2015 року  

м. Луцьк 



. 

. 

. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2014 1 0 

2 2013 2 1 

3 2012 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): н/д Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): н/д Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): н/д Ні 

 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  1 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  3 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
63 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  немає 

Інші (запишіть)  немає 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 



Інше (запишіть)  немає 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): немає 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  немає 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1.00 

 

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) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Положення про радника з 

економiчних питань. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 



 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Ні Ні Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Ні Ні Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Ні Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  X 
 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) немає 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  



 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  аудитор протягом останiх 3 рокiв 

не змiнювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) немає 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  немає 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): немає  
  

 



Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс 

корпоративного управлiння не приймався  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

кодекс корпоративного управлiння не приймався  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

кодекс корпоративного управлiння не приймався 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ВГП" за ЄДРПОУ 01880724 

Територія 
 

за КОАТУУ 0710100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 17.22 

Середня кількість 

працівників 
405 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
Георгiя Гонгадзе, буд. 25, м. Луцьк, 

Волинська обл., 43020  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 315 413 204 

первісна вартість 1001 485 646 366 

накопичена амортизація 1002 170 233 162 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 136278 169205 70432 

первісна вартість 1011 207915 281628 126199 

знос 1012 71637 112423 55767 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 5 24 5 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 887 0 110 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 137485 169642 70751 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 41385 65393 34308 

Виробничі запаси 1101 27269 36743 19629 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 13155 27976 14149 

Товари 1104 961 674 530 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 39460 52352 36710 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

3210 

 

2159 

 

480 

з бюджетом 1135 6204 11566 7042 

у тому числі з податку на прибуток 1136 1426 2913 0 

з нарахованих доходів 1140 2169 1243 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 58 146 88 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3206 8815 9259 

Готівка 1166 27 18 24 

Рахунки в банках 1167 2692 8797 9235 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 95692 141674 87887 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 233177 311316 158638 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8608 8608 8608 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 36552 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 55467 -24440 51878 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 64075 20720 60486 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 4615 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 32841 47858 37248 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 70120 119090 33158 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 909 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 905 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 102961 171563 72220 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 25752 31500 13079 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 8223 13743 1847 

за товари, роботи, послуги 1615 28552 70382 9686 

за розрахунками з бюджетом 1620 162 175 262 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 298 418 231 

за розрахунками з оплати праці 1630 905 842 493 

за одержаними авансами 1635 944 865 312 

за розрахунками з учасниками 1640 9 9 9 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1271 1069 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 25 30 13 

Усього за розділом IІІ 1695 66141 119033 25932 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 233177 311316 158638 

 

Примітки 
Валюта балансу на кiнець звiтного перiоду збiльшилась на 

78 139 тис. грн. (33,5 %). 

Керівник Мiрецький Iлля Борисович 

Головний бухгалтер Оришко Марiя Олексiївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ВГП" за ЄДРПОУ 01880724 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 280095 235252 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 177010 ) ( 154786 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

103085 

 

80466 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 3228 5768 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 13910 ) ( 12529 ) 

Витрати на збут 2150 ( 54630 ) ( 48506 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 16925 ) ( 5608 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 



Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

20848 

 

19591 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 19042 ) ( 16394 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 81606 ) ( 898 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

2299 

 збиток 2295 ( 79800 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -107 -1328 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

971 

 збиток 2355 ( 79907 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 41946 514 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 41946 514 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 5394 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 36552 514 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -43355 1485 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 172558 139494 

Витрати на оплату праці 2505 19223 15399 

Відрахування на соціальні заходи 2510 7325 5028 

Амортизація 2515 13653 10109 

Інші операційні витрати 2520 50255 47919 



Разом 2550 263014 217949 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 34432274 34432274 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 34432274 34432274 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -2.32070 0.02820 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -2.32070 0.02820 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг) збiльшився за звiтнiй перiод на 44 843 тис грн 

(19,06%). 

Керівник Мiрецький Iлля Борисович 

Головний бухгалтер Оришко Марiя Олексiївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ВГП" за ЄДРПОУ 01880724 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

274695 

 

323543 

Повернення податків і зборів 3005 10608 29193 

у тому числі податку на додану вартість 3006 10558 29193 

Цільового фінансування 3010 210 188 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 17170 15651 

Надходження від повернення авансів 3020 155 1676 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 18 39 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 166 0 

Надходження від операційної оренди 3040 644 525 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 16 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 88 34 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 176485 ) 

 

( 164741 ) 

Праці 3105 ( 16155 ) ( 12904 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7803 ) ( 5465 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 37240 ) ( 38754 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1786 ) ( 2310 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 30782 ) ( 33763 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 4672 ) ( 2681 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 28612 ) ( 39321 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 583 ) ( 1934 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 3025 ) ( 90000 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 33867 17730 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 351 2882 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 5688 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -5337 2882 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 60773 210090 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 -57319 -211033 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 16739 ) ( 15642 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 10139 ) ( 3855 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -23424 -20440 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 5106 172 

Залишок коштів на початок року 3405 3206 3094 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 503 -60 

Залишок коштів на кінець року 3415 8815 3206 

 

Примітки 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2014 рiк 

був позитивний i становив 33 867 тис. грн. 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за 2014 рiк 

був негативний i становив 5 337 тис. грн. 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi за 2014 рiк 

був негативний i становив 23 424 тис. грн. 

Керівник Мiрецький Iлля Борисович 

Головний бухгалтер Оришко Марiя Олексiївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ВГП" за ЄДРПОУ 01880724 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 
3553 0 0 0 0 



продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 



необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв складається за прямим 

методом. 

Керівник . 

Головний бухгалтер . 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ВГП" за ЄДРПОУ 01880724 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 8608 0 0 0 56726 0 0 65334 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 -1259 0 0 -1259 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 8608 0 0 0 55467 0 0 64075 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -79907 0 0 -79907 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 36552 0 0 0 0 0 36552 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 36552 0 0 0 0 0 36552 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 36552 0 0 -79907 0 0 -43355 

Залишок на 

кінець року 
4300 8608 36552 0 0 -24440 0 0 20720 

 

Примітки Власний капiтал за звiтнiй перiод зменшився на 43 355 тис грн (-67,66%) 

Керівник Мiрецький Iлля Борисович 

Головний бухгалтер Оришко Марiя Олексiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. Iнформацiя про пiдприємство ПАТ «ВГП»  

Випуск фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., буде затверджений у 

вiдповiдностi з рiшенням Зборiв акцiонерiв до 30 квiтня 2014р. Пiдприємство є акцiонерним 

товариством, акцiї якого перебувають у вiльному обiгу на вiдкритому ринку цiнних паперiв, 

зареєстровано i має постiйне мiсцезнаходження в Українi.  

Юридична адреса пiдприємства – 43020 м.Луцьк ,вул..Георгiя Гонгадзе,25. 

Основна дiяльнiсть пiдприємства виробництво та реалiзацiя паперових виробiв господарсько-

побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення. 

2.1. Основа пiдготовка фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. Основою надання фiнансової звiтностi є 

чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського 

облiку (МСБО) та тлума¬чення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової 

звiтностi. 

 

Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч. 

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi скла¬дається на основi 

бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням 

коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення 

iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. 

Використання оцiнок та припущень 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припу¬щення, якi мають 

вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, 

розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на 

МСФЗ, МСБО та тлума¬ченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової 

звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особли¬во 

чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебi¬торської 

заборгованостi.  

2.2 Iстотнi положення облiкової полiтики 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання 

або продажу фiнансових iнструментiв визна¬ються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. 

Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 

• фiнансовий актив, доступний для продажу; 

• iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

• дебiторська заборгованiсть; 

• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi вит¬рати, якi безпосередньо 

належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкри¬вається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

2.2.1 Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається 

в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня 

завершеностi операцiї з надання по¬слуг на дату балансу. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 

Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 



доходи. 

Дохiд визнається тодi, коли iснує ймовiрнiсть надходження економiчних вигод, пов'язаних з 

певною операцiєю та може бути достовiрно оцiнений. 

Реалiзацiя товарiв 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнається в разi наявностi всiх наведених нижче умов: 

- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю;  

- ПАТ ВГП не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю;  

- сума доходу може бути достовiрно визначена; 

- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, 

а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

Дохiд вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi, i не 

коригується на величину сумнiвної та безнадiйної заборгованостi, що з ним пов'язана. Сума такої 

заборгованостi визнається витратами пiдприємства 

Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод оцiнюється як ймовiрне, i 

якщо виторг може бути надiйно оцiнений, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка 

оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого або пiдлягає отриманню винагороди з 

урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або мита. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за вийнятком дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за 

розрахунками з операцiйної оренди та за розра¬хунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за 

справедливою вартiстю. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся зби¬ток вiд зменшення 

корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням 

рахунку резервiв. 

2.2.2Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiз¬ниця мiж 

балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. 

Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi 

аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених 

збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної 

оцiнки окремих дебiторiв. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього 

об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд змен¬шення корисностi, включають iнформацiю про 

тенденцiї непогашення заборго¬ваностi у строк. Для дебiторiв такими факторами є негативнi 

змiни у станi платежiв позичальникiв , та¬ких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; 

негативнi економiчнi умови у географiчному регiонi. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, 

яка вiдбувається пiсля визнання зменшення ко¬рисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається 

у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона 

списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

2.2.3 Податки 

Поточний податок на прибуток. 

ВВитрати (дохiд) на податок на прибуток являють собою суму величини фактичного податку за 

звiтний перiод та вinf дстроченого податку. 

ФаФактичний податок являє собою суму податку на прибуток до сплати (до вiдшкодування) по 

вiдношенню до опооподаткованого прибутку (податкового збитку), з якого сплачується 

(вiдшкодовується) податок на прибуток, за перперiод, який визначений у вiдповiдностi до правил, 

що встановленi податковими органами 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються по вiдношенню до тимчасових 

рiзниць з використанням методу зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються за 

всiма тимчасовими рiзницями мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою 

вартiстю у фiнансовiй звiтностi. 

Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених податкових активiв вiдображає 



податковi наслiдки, що виникли б в залежностi вiд способiв, якими компанiя передбачає на звiтну 

дату реалiзувати чи погасити балансову вартiсть своїх активiв чи зобов'язань.  

Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки в мiру ймовiрностi отримання оподаткованого 

прибутку, що може бути зменшений на суму тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, 

застосування яких очiкується в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язань, на пiдставi 

вимог законодавства, введених в дiю, чи оголошених (i фактично прийнятих) на звiтну дату.  

Компанiя перевiряє балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу станом на кожну звiтну 

дату та зменшує її до мiри, в якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий достатнiй 

оподаткований прибуток, що дозволяє реалiзувати вигоди вiд частки або всiєї суми вiдстроченого 

податкового активу. Будь-яке таке зменшення вiдновлюється до мiри, в якiй з'являється 

ймовiрнiсть наявностi достатнього оподаткованого прибутку. Активи та зобов'язання з 

вiдстроченого податку не дисконтуються.  

Перiодичнiсть вiдображення вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових 

зобов’язань - рiк. 

Податок на додану вартiсть 

Виручка, витрати i активи визнаються за вирахуванням ПДВ, за винятком випадкiв коли: 

- ПДВ, що виник при придбаннi товарiв та послуг, не вiдшкодовується податковим органом при 

вiдсутностi п/накладних та при невиробничому використаннi активу; у цьому випадку вiн 

визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат; 

- Дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються з врахуванням ПДВ. 

Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт та продаж товарiв, робiт та послуг в 

межах України та 0% на експорт товарiв та надання робiт та послуг за межами України. 

Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, що нарахована протягом звiтного 

перiоду i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд 

клiєнта, у залежностi вiд того, яка подiя вiдбулась ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник 

податку має право зменшити cвої зобов'язання з ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ 

виникає або на дату здiйснення платежу до постачальника, або на дату отримання товару, в 

залежностi вiд того, яка подiя вiдбулась ранiше. 

2.2.4 Основнi засоби 

Первiсна вартiсть основних засобiв 

Пiдприємство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн. 

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть 

застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 

застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну 

собiвартiсть основних засобiв. Пiдприємс¬тво здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою 

вартiстю на дату перехо¬ду на МСФЗ (01.01.2011) та використовує цю справедливу вартiсть як 

доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.У 2014р було проведено дооцiнку основних 

засобiв по яких було досягнено нульову вартiсть, та якi продовжують використовуватис. Станом 

на 31.12.2014року було проведено дооцiнку та уцiнку основних засобiв першої групи до 

справедливої вартостi. 

Дооцiнка, яка входить до складу капiталу в дооцiнках, переноситься до нерозподiленого прибутку, 

коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

Вважати перiодом створення квалiфiкацiйного активу, актив створення якого займає бiльше 60 

мiсяцiв. 

Наступнi витрати, якi збiльшують майбутнi економiчнi вигоди вiд використання об'єкту основних 

засобiв, збiльшують його балансову вартiсть. У протилежному випадку, ПАТ ВГП визнає витрати 

перiоду, в якому вони були понесенi. ПАТ ВГП роздiляє витрати, пов'язанi з основними засобами, 

на наступнi види: поточний ремонт i витрати на утримання та техобслуговування; капiтальний 

ремонт. Пiсля визнання активом ПАТ ВГП застосовує модель облiку основних засобiв за 



собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

Переоцiнку (дооцiнку та уцiнку) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних активiв до 

їхньої справедливої вартостi здiйснювати раз на рiк станом на 31 грудня, якщо залишкова вартiсть 

вiдхиляється вiд справедливої бiльш, нiж на 20%. Справедливу вартiсть формувати на рiвнi 

вiльних ринкових цiн, з урахуванням рекомендацiй до розрахунку, необхiдного для переоцiнки 

активiв та вiдображення її результатiв. Переоцiнка здiйснюється на пiдставi висновкiв 

незалежного оцiнювача. Переоцiнку основних засобiв здiйснює комiсiя призначена керiвником 

пiдприємства.  

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв 

прийнята в розмiрi до 2 500 грн. та термiном корисного використання понад 365 днiв. 

Амортизацiю за МНМА нараховувати у першому мiсяцi використання в розмiрi 100 вiдсоткiв його 

вартостi включаючи модернiзацiю. 

Подальшi витрати. 

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв вит¬рати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи 

збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вар¬тостi об’єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задоволь¬няють критерiям визнання активу.  

 

Знос основних засобiв та строк корисного використання 

Обрати методом нарахування: прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. 

Строк корисного використання та методи амортизацiї основних засобiв переглядаються щорiчно 

та коригуються у випадку необхiдностi на кожну звiтну дату. 

Нарахування зносу об'єктiв основних засобiв починається з моменту, коли об'єкт готовий до 

використання, тобто з моменту, коли актив знаходиться у мiсцi та станi, якi необхiднi для того, 

щоб вiн мiг функцiонувати так, як запланувало керiвництво. 

Нарахування зносу об'єкту основних засобiв припиняється: з моменту визнання активу як 

утримуваного для продажу у вiдповiдностi до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для 

продажу, та припинена дiяльнiсть", або з моменту припинення визнання активу.  

Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод визнаються у прибутку чи збитку, за виключенням 

випадкiв, коли знос об'єктiв основних засобiв включається до складу балансової вартостi iншого 

активу.  

Для бухгалтерського облiку починаючи з 2012 року встановлено залишковий термiн корисного 

використання основних засобiв придбаних до 2012р. на пiдставi додатоку №10 до наказу про 

облiкову полiтику №2 вiд 03.01.12р.. 

Строки корисного використання придбаних основних засобiв, продовження строкiв корисного 

використання та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв встановлюються наказом по пiдприємству 

при введеннi об’єктiв в експлуатацiю, але не нижче вiд визначених ПКУ ст.145.1 

Будiвлi та споруди 50 рокiв 

Машини та обладнання 10 рокiв 

Офiсне  

а i 

ше обладнання 5-7 рокiв 

Транспортнi засоби 7 рокiв 

 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 

використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкують як утриму¬ваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

2.2.5 Незавершене будiвництво 

Незавершене будiвництво являє собою об'єкти основних засобiв, що знаходяться в процесi 

будiвництва або доведення до стану експлуатацiї у вiдповiдностi до намiрiв керiвництва. Об'єкти 

незавершеного будiвництва вiдображаються за вартiстю фактичних витрат за вирахуванням 

накопичених збиткiв вiд знецiнення. 



2.2.6 Нематерiальнi активи 

Для цiлей формування фiнансової звiтностi Компанiя визначає наступнi групи нематерiальних 

активiв: програмне забезпечення, товарний знак, iншi нематерiальнi активи, роялтi. 

Одиницею облiку визначити окремий об’єкт нематерiальних активiв. 

Компанiя визнає об'єкт в якостi нематерiального активу згiдно М(С)БО 38 “Нематерiальнi активи” 

у випадку, якщо такий об'єкт вiдповiдає наступним критерiям : iснує ймовiрнiсть того, що 

Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з даним активом, та собiвартiсть даного 

активу може бути достовiрно оцiнена. Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю 

придбання. 

Строк корисного використання для нематерiальних активiв встановлюється наказом по 

пiдприємству при визнаннi нематерiального активу. ПАТ ВГП визначає, чи є строк корисного 

використання об'єктiв нематерiальних активiв кiнцевим чи невизначеним, та в першому випадку 

оцiнює його тривалiсть. Строк корисного використання об'єкту нематерiальних активiв є 

невизначеним, якщо Компанiя вважає, що перiод, протягом якого очiкується, що об'єкт 

нематерiальних активiв буде генерувати чистi грошовi потоки, не має недалеких меж. 

Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом 

строку корисного використання та аналiзуються на знецiнення у випадку наявностi вiдповiдних 

ознак. Обрати метод нарахування амортизацiї – прямолiнiйний. 

2.2.7 Оренда 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про 

операцiйну оренду визнаються як витра¬ти на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Дохiд 

вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на рiвномiрнiй основi протягом 

строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, 

визнаються як витрати. 

У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 1 для угод, укладених до 1 сiчня 2011 р., датою початку оренди 

умовно вважається 1 сiчня 2011р. 

2.2.8 Витрати по позиках 

Витрати по позиках, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом 

квалiфiкацiйного активу, який обов'язково потребує тривалого перiоду часу для його пiдготовки 

до використання вiдповiдно до намiрiв пiдприємства або до продажу, капiталiзуються як частина 

первiсної вартостi такого активу. Всi iншi витрати за позиками визнаються в тому звiтному 

перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати за позиками мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi 

витрати, понесенi пiдприємством в зв'язку залученням кредитних коштiв. 

2.2.9 Кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов’язання  

Кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень.. 

Заборгованiсть за позиками та iншими довгостроковими зобов’язаннями в iноземнiй валютi 

перераховується на дату балансу.  

2.2.10.Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме виб¬уття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцi¬нити суму зобов’язання. 

Виплати працiвникам 

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання 

працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов’язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi 

вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в 

якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та 



зароблена вiдповiдна заробiтна платня.  

2.2.11 Операцiї з iноземною валютою 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 

Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 

Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перерахо¬вуються в гривню за 

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 

iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 

немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються 

за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку 

за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони 

виникають. 

Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу: 

31.12.2014 31.12.2013 

Гривня/1 долар США 15,768556 7,993 

Гривня/1 євро 19,232908 11,04153 

Гривня/10рос.руб 0,30304 0,24497 

Гривня/1 польський злот 4,470378 2,65964 

2.2.12 Запаси 

Запаси включають: 

сировину та матерiали призначенi для використання у виробничому процесi;  

покупнi товари призначенi для перепродажу;  

готову продукцiю. 

Одиницею запасiв визначено кожне найменування цiнностей. 

Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання та чистою вартiстю 

реалiзацiї. 

Витрати, понесенi при доставцi кожного продукту до мiсця призначення i приведення його в 

належний стан, облiковуються на окремих рахунках запасiв та розподiляються .  

Предмети строком використання менше 365 днiв, що супроводять виробничий процес протягом 

звiтного перiоду, облiковуються на рахунку 22»Малоцiннi та швидкозношуванi предмети». У 

момент передачi в експлуатацiю списуються на витрати та облiковуються за вiдповiдальними 

особами протягом фактичного термiну використання. Спецодяг облiковується на особистих 

картках та списується по закiнченню термiну використання на пiдставi актiв.  

Готова продукцiя вiдображається у бухгалтерському облiку та на балансi за фактичною 

виробничою собiвартiстю. Собiвартiсть включає прямi витрати на матерiали, оплату працi, ЄСВ, 

частину виробничих непрямих витрат. 

Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за наступними методами: 

-сировина,основнi та допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби-за середньозваженою вартiстю; 

-запаси готової продукцiї, покупнi товари, призначенi для перепродажу – за собiвартiстю, що 

визначається за методом ФIФО. 

Пiдприємство використовує один i той же метод оцiнки для всiх одиниць запасiв, що мають 

однакове призначення та однаковi умови використання.  

Переоцiнка запасiв проводиться на пiдставi аналiзу залишкiв у зв’язку з частковим або повним 

старiнням, пошкодженням та внаслiдок змiни ринкових цiн.  

Чиста вартiсть реалiзацiї визначається, як передбачувана цiна продажу виходячи з очiкуваних цiн 

продажу ,за вирахуванням розрахункових витрат для здiйснення продажу..  

2.2.13 Знецiнення нефiнансових активiв 

На кожну звiтну дату пiдприємство визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi 

ознаки мають мiсце або якщо потрiбне проведення щорiчної перевiрки активу на зменшення 

корисностi, пiдприємство проводить оцiнку очiкуваного вiдшкодування активу. 

За звiтнмй перiод оцiнка нефiнансавих активiв не проводилася. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання перевiряються на предмет 

знецiнення щороку станом на 31 грудня, а також якщо обставини вказують на те, що їх балансова 



вартiсть могла знецiнитися. Перевiрка на предмет знецiнення проводиться на iндивiдуальнiй 

основi або, у разi необхiдностi, на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки 

2.3.14 Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках. 

2.2.15 Резерви 

Загальнi 

Резерви визнаються, якщо пiдприємство має поточне зобов'язання , що виникло в результатi 

минулої подiї, вiдплив економiчних вигод, якi потрiбнi для погашення цього зобов'язання є 

ймовiрним, i може бути отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання.Створюється резерв 

для вiдшкодування витрат на виплату вiдпусток працiвникам, резерв на знецiнення запасiв. 

Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про прибутки i збитки за вирахуванням 

вiдшкодування. 

Умовнi зобов’язання та активи. 

Пiдприємство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, 

якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. 

Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 

надходження еконо¬мiчних вигод є ймовiрним. 

2.3 Прийняття нових стандартiв. 

При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змi¬ненi стандарти й 

iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi 

на 31 грудня 2013 року.  

3. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення 

Пiдготовка фiнансової звiтностi пiдприємства вимагає вiд її керiвництва винесення суджень i 

визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на 

представленi в звiтностi суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття 

iнформацiї про умовнi зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i 

оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати в майбутньому iстотних 

коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подiбнi 

припущення та оцiночнi значення. 

Судження 

У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво використовувало наступнi судження, що 

надають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi.  

Зобов'язання з операцiйної оренди - пiдприємство в якостi орендодавця 

Пiдприємство уклало договори оренди основних засобiв. На пiдставi оцiнки умов угод 

встановлено, що у пiдприємства зберiгаються всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням 

зазначеним майном i, отже, застосовує до цих договорiв порядок облiку, визначений для договорiв 

операцiйної оренди. 

4. Iнформацiя за сегментами 

З метою управлiння пiдприємство роздiлено на бiзнес-пiдроздiли, виходячи з виробленої ними 

продукцiї i наданих послуг, складається з звiтного сегменту та нерозподiлених статей: 

сегмент виробництва та реалiзацiї СГП . 

Керiвництво здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi кожного з пiдроздiлiв 

окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв та оцiнки результатiв їх дiяльностi. 

Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх 

оцiнка проводиться вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв у фiнансовiй 

звiтностi. Фiнансовi операцiї пiдприємства (включаючи витрати по фiнансуванню i дохiд вiд 

фiнансування) i податки на прибуток розглядаються з точки зору всього пiдприємства i не 

розподiляються на операцiйнi сегменти. 

Коригування та виключення 

Фiнансовi доходи i витрати, доходи i витрати вiд змiни справедливої вартостi фiнансових активiв 

не розподiляються на окремi сегменти, оскiльки управлiння вiдповiдними iнструментами 

здiйснюється на рiвнi пiдприємства. 

Поточнi податки, вiдкладенi податки, а також певнi фiнансовi активи i зобов'язання не 



розподiляються на данi сегменти, оскiльки управлiння ними також здiйснюється на рiвнi 

пiдприємства. 

Капiтальнi витрати складаються з приросту за статтями основних засобiв, нематерiальних активiв 

.. 

Iнформацiя про географiчне розташування  

Виручка вiд зовнiшнiх клiєнтiв 

2014 р. 2013 р. 

тис.грн. тис.грн. 

Україна 137073 120276 

Експорт 143022 114976 

Разом виручки згiдно з звiтом про прибутки та збитки 280095 235252 

5. Iншi доходи та витрати  

2014, тис.грн. 2013, тис.грн. 

Доходи  

Операцiйна оренда активiв 410 390 

Курсовi рiзницi операцiйнi  

Вiд реалiзацiї оборотних активiв 935 2250 

Штрафи отриманi 48 29 

Iншi доходи 431 340 

Курсовi рiзницi неоперацiйнi  

Вiдшкодування по страхових випадках 43 4 

Безоплатно отриманi активи 631 997 

Дохiд вiд операцiй з валютою 712 1719 

Проценти отриманi 18 39 

Витрати  

Оренднi платежi, визнанi як витрати по операцiйнiй орендi 45 53 

Курсовi рiзницi операцiйнi 10536 357 

Штрафи сплаченi 46 238 

Витрати вiд операцiй з валютою  

 

Курсовi рiзницi неоперацiйнi 81216 765 

Iншi витрати 1234 1480 

Списання необоротних активiв 26 133 

Резерв сумнiвних боргiв 122 101 

Списання активiв 1969 2146 

Нараховане роялтi 2967 1233 

Уцiнка необоротних активiв 390  

6. Податок на прибуток 

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтнi роки, що закiнчився 31 грудня 2014р. i 

31 грудня 2013 р.: 

Звiт про прибутки та збитки 

2014 р. 2013 р. 

тис.грн. тис.грн. 

Поточний податок на прибуток:  

Поточнi платежi по податку на прибуток 1312 

Корективи у вiдношеннi поточного податку на прибуток попереднього року  

Вiдстрочений податок на прибуток:  

Вiдстроченi податковi активи (107) (16) 

Витрати по податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про прибутки i збитки 107 1328 

7. Основнi засоби 

Земля i будiвлi Незавершене будiвництво Машини, транспортнi засоби i обладнання Разом 

тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн. 

Вартiсть чи оцiнка  



На 1 сiчня 2013 р. 68328 28662 71936 168926 

Придбання основних засобiв 16196 - 54511 70707 

Надходження 57106 - 57106 

Вибуття 466 83296 5576 89338 

Переоцiнка 0 514 514 

 

На 31 грудня 2013 р. 84058 2472 121385 207915 

Придбання основних засобiв 288 3401 3689 

Надходження 4788 4788 

Вибуття - 3441 1810 5251 

 

Переоцiнка 66609 - 3878 70487 

Переведення* - -  

 

На 31 грудня 2014 р. 150955 3819 126854 281628 

Амортизацiя i знецiнення  

На 1 сiчня 2013 р. 28691 - 38217 66908 

Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 2074 - 7960 10034 

Переоцiнка - - - - 

Вибуття 405 - 4900 5305 

-  

На 31 грудня 2013 р. 30360 - 41277 71637 

Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 1868 - 11721 13589 

Вибуття - - 1734 1734 

 

Переоцiнка 26920 - 2011 28931 

 

На 31 грудня 2014 р. 59148 - 53275 112423 

Чиста балансова вартiсть  

На 31 грудня 2014 р. 91807 3819 73579 169205 

На 31 грудня 2013 р. 53698 2472 80108 136278 

На 1 сiчня 2013 р. 39637 28662 33719 102018 

 

Переоцiнка землi i будiвель 

Пiдприємство використовує модель переоцiнки у вiдношеннi оцiнки землi та будiвель. 

Пiдприємство скористалось послугами фiрми «ТОВ Iрта Консалтинг», акредитованого 

незалежного оцiнювача, для визначення справедливої вартостi належної їй землi та будiвель. 

Справедлива вартiсть визначається, виходячи з цiн, що iснують на ринку. В основi оцiнки, 

виконаної оцiнювачем, лежать цiни на активному ринку, скоригованi з урахуванням вiдмiнностей 

у характерi, розташуваннi або станi певного об'єкта основних засобiв. Дата останньої переоцiнки - 

31 жовтня 2012 р.;та 1 групи-31.12.2014р. Переоцiнка у 2014р проводилася за рiшенням 

Наглядової ради ПАТ «ВГП» Протокол №43 вiд 30.12.2014 

На пiдприємство накладено обмеження щодо реалiзацiї наявних у неї основних засобiв, якi 

передано в заставу банкам за отриманi кредитнi кошти на суму 180655т.грн.знос по яких 

становить 79953т.рн. 

Залишкова вартiсть переданих в оперативну оренду основних засобiв складає 3194т.грн. Вартiсть 

об’єктiв основних засобiв , що тимчасово не використовуються у зв’язку iз консервацiєю 300т.грн.  

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 107т.грн. 

 

8. Нематерiальнi активи 

Витрати на розробку ТМ,лiцензiї Програмне забезпечення Разом 

тис.грн. тис.грн. тис.грн. 

Первiсна вартiсть  



На 1 сiчня 2013 р. 2 393 395 

Прирiст ,надiйнло - 90 90 

Вибуло - - - 

На 31 грудня 2013 р. 2 483 485 

Прирiст,надiйшло - 161 161 

Вибуло - - - 

- - - 

На 31 грудня 2014 р. 2 644 646 

Амортизацiя i знецiнення  

На 1 сiчня 2013 р. - 95 95 

Амортизацiя - 75 75 

Вибуло - - - 

На 31 грудня 2013 р. - 170 170 

Амортизацiя - 63 63 

Вибуло - - - 

-  

На 31 грудня 2014 р. - 233 233 

Чиста балансова вартiсть -  

На 31 грудня 2014 р. 2 411 413 

На 31 грудня 2013 р. 2 313 315 

На 1 сiчня 2013 р. 2 298 300 

Придбання протягом звiтного року 

Лiцензiї виданi вiдповiдним державним органом, як мiнiмум, на 10 рокiв включаються в 

нематерiальнi активи, лiцензiї на користування програмними продуктами придбанi iз 

застереженням про можливiсть продовження їх дiї в кiнцi термiну за невелику додаткову плату 

або безкоштовно. Термiн корисного використання встановлений Пiдприємством 10 рокiв. 

9. Iншi фiнансовi зобов’язання 

Забезпечений банкiвський кредит. 

Даний кредит був отриманий за кредитною лiнiєю строком до 31 серпня 2020р. з можливiстю 

вибору способу отримання коштiв. Кредит погашається протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати, 

класифiкований як короткостроковий. Загальна сума до погашення складає 31 500 тис.грн. Кредит 

забезпечений заставою першої черги на земельнi дiлянки i будiвлi та обладнання пiдприємства 

балансовою вартiстю 100 702 тис.грн. 

До довгострокових кредитiв вiднесено, iнвестицiйнi банкiвськi кредити на суму 110 тис.грн. з 

термiном погашення 26 грудня 2016р., забезпечений транспортним засобом, та банкiвський кредит 

на 179 тис.грн. з кiнцевим термiном погашення 7 квiтня 2016р. забезпечений обладнанням. 

Додатково у 2014р. отримано банкiвський кредит на суму 644 тис.грн. з кiнцевим термiном 

погашення 21 серпня 2017р., забезпечений транспортним засобом. Даний кредит вiднесено до 

довготермiнових. 

Банкiвський кредит на суму 31 365 тис.грн. має термiн погашення 31 сiчня 2018р., забезпечений 

заставою обладнання, транспортнi засоби та ТМЦ. Банкiвський кредит на суму 16 000 тис.грн. має 

термiн погашення 31 сiчня 2018р., забезпечений заставою обладнання, транспортнi засоби та 

ТМЦ. Данi кредити вiднесено до довготермiнових. 

Банкiвський акредитив вiдкритий в 2013 роцi на суму 1398 тис.євро. з термiном погашення кожнi 

пiвроку протягом 5 рокiв. Забезпечення – обладнання.Залишок не погашеного акредитиву на 

31.12.14р-978,6тис євро. 

Товарний кредит отриманий в 2013 роцi на оплату обладнання та оформлений акцептованими 

векселями на суму 2008 тис.євро. Залишок на 31.12.2014р -1350,6 тис.євро. 

Iншi довготермiновi фiнансовi зобовязання 

Пiдприємство користується довготермiновим кредитом в сумi 5555т.дол.США вiд нерезидента з 

термiном погашення серпень 2016р для поповнення обiгових коштiв . Ефективна процентна ставка 

складає 11%, а нарахованi вiдсотки по внесенiй сумi склали 7626т.грн. на 31 грудня 2014 р. 

 



10. Запаси 

2014 р. 2013 р. На 1 сiчня 2013 р. 

тис.грн. тис.грн. тис.грн. 

Сировина i матерiали (за собiвартiстю) 35906 26586 15750 

Паливо (за цiною придбання) 277 181 225 

Готова продукцiя (за собiвартiстю) 27976 13155 10219 

Будiвельнi матерiали (за собiвартiстю) 0 619 

Товари (за цiною придбання) 674 961 3050 

Запаснi частини (за собiвартiстю) 560 502 493 

Разом запасiв 65393 41385 30356 

Сума списання вартостi запасiв, визнана як витрати i включена в статтю «Собiвартiсть продажiв», 

становить 177010т.грн. (2013 р.: 154786) т.грн. 

11. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (короткострокова) 

2014 р. 2013 р. На1сiчня 2013 р. 

тис.грн. тис.грн. тис.грн. 

Торгова дебiторська заборгованiсть 54507 42618 34396 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 146 58 68 

Заборгованiсть iнших пов'язаних сторiн 4 52 48 

Разом 54657 42728 37471 

 

Умови, що вiдносяться до дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн, розкритi в Примiтцi 14. 

На торговельну дебiторську заборгованiсть вiдсотки не нараховуються, i вона, як правило, 

погашається протягом 30-90 днiв. 

Станом на 31 грудня 2014 р. торгова дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 122т.грн 

(2013 р.: 101т.грн) була визнана як сумнiвна, i пiд неї був створений резерв в повному обсязi. 

Змiни в резервi сумнiвної заборгованостi в сторону збiльшення склали 122т.грн. частково 

надiйшли кошти , що було вiдображено у фiн результатах 2014р 

 

Далi наведено аналiз по термiнах торгової дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня2014р: 

Всього Не прострочена i не знецiнена До 12мiсяцiв Вiд 12до 18 мiсяцiв Вiд 18до 36мiсяцiв 

тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн. 

2014 р. 54657 54036 54036 621 

2013 р. 42618 42116 42116 502 

На1.01.2013 34396 33817 32877 940 

 

12. Грошовi кошти i короткостроковi депозити 

2014 р. 2013 р. На 1 сiчня 2013 р. 

тис.грн. тис.грн. тис.грн. 

Каса i кошти в банках 8815 3206 3094 

 

Разом 8815 3206 3094 

За коштами в банках встановлена плаваюча процентна ставка.  

 

Оголошений статутний капiтал 

2014 р. 2013 р. На 1 сiчня 2013 р. 

Тис.грн Тис.грн Ти.грн 

Звичайнi акцiї по 0,25 грн. кожна 8608 8608 8608 

 

Разом 8608 8608 8608 

 

13. Торгова i iнша кредиторська заборгованiсть (короткострокова) 

 

2014 р. 2013 р. На 1сiчня 2013 р. 



тис.грн. тис.грн. тис.грн. 

Торгова кредиторська заборгованiсть 68126 25802 11963 

Iнша кредиторська заборгованiсть 2883 1176 

Проценти до сплати 2256 784 998 

 

Заборгованiсть перед iншими пов'язаними сторонами (Примiтка 14) - 27 59 

Разом 71276 27907 14196 

Умови за вищевказаними фiнансовими зобов'язаннями: 

–Торгова кредиторська заборгованiсть є безпроцентною i, як правило, погашається протягом 60-

денного термiну 

–Iнша кредиторська заборгованiсть є безпроцентною i погашається в середньому за три мiсяцi 

–Вiдсотки, як правило, виплачуються щомiсячно протягом усього фiнансового року 

–Умови, що вiдносяться до спiльних пiдприємств та iнших пов'язаних сторiн, розкритi в прим. 14. 

14. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони  

Наведена нижче таблиця мiстить iнформацiю про загальнi суми угод, якi були укладенi з 

пов'язаними сторонами за вiдповiдний звiтний рiк (вiдомостi за балансовими залишками на 31 

грудня 2014 р. i 31 грудня 2013 р., а також на 1 сiчня 2013 р. мiстяться в Примiтках 11 та 13): 

 

Продажi пов'язаним сторонам Покупки у пов'язаних сторiн Заборгованiсть пов'язаних сторiн* 

Заборгованiсть перед пов'язаними сторонами* 

тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн. 

Пiдприємство засновником якого є директор Пiдприємства:  

Ковельський завод сучасних буд матерiалiв 

2014 р. 14 7 - - 

2013 р. 12 12 1 1 

На 1сiчня 2013 р. 13 13 2 2 

 

ПАТ Iвано-Франкiвськголовпостач  

2014 р. 151 125 4 - 

2013 р. 431 314 53 21 

На 1сiчня 2013 р. 106 95 36 57  

 

ТЗОВ ТГ Захiдсталь  

2014 р. - - - - 

2013 р. 16 1 - - 

На 1сiчня 2013 р. 570 817 5 - 

ТОВ Вiкторiя-Фуджi-Центр 

2014р. - - - - 

2013р. - - - - 

На 1 сiчня 2013р. - 7 - - 

 

Пiдприємство з частками участi Пiдприємства: ПАТ Львiвметал 

2014 р. - - - - 

2013 р. - 5 - - 

На 1сiчня 2013 р. 40 - 5 - 

 

Пiдприємство власник, контролююче Пiдприємство 

Пiдприємство Tissico Limited є власником, контролюючим Пiдприємство з часткою в статутному 

капiталi понад 10% СК. 

Угод мiж Tissico Limited та Пiдприємством за фiнансовий рiк, не було. 

ТОВ «Драгон Корпорейт файненс » пов’язане з Пiдприємством – пов’язана особа є членом 

Наглядової ради Товариства.Угод мiж ТОВ «Драгон Корпорейт файненс » та Пiдприємством за 

фiнансовий рiк, не було. 



« Старзейн iнкорпорейтед» пов’язане з Пiдприємством – пов’язана особа є членом Наглядової 

ради Товариства.Угод мiж « Старзейн iнкорпорейтед» та Пiдприємством за фiнансовий рiк, не 

було. 

Умови угод з пов'язаними сторонами 

Угоди продажу та покупки iз пов'язаними сторонами здiйснюються на умовах, аналогiчних 

умовам угод на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року не забезпеченi i є 

безпроцентними. Жодного поручительства не було надано або отримано у вiдношеннi 

кредиторської або дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн. За рiк, що закiнчився 31 грудня 

2014 р., пiдприємство не зафiксувало знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов'язаних 

сторiн. Така оцiнка проводиться кожний звiтний рiк за допомогою перевiрки фiнансового стану 

пов'язаної сторони та ринку, на якому вона здiйснює свою дiяльнiсть. 

15. Умовнi та договiрнi зобов'язання 

Зобов'язання з операцiйної оренди - пiдприємство виступає в якостi орендаря 

Пiдприємство уклало ряд угод про комерцiйну оренду на певнi транспортнi засоби, офiснi та 

складськi примiщення. Термiни оренди за даними угодами варiюється вiд 1 року до 5 рокiв з 

правом продовження. Зазначенi угоди про оренду не накладають на Групу жодних обмежень. 

16. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 

Основнi фiнансовi зобов'язання пiдприємства, включають кредити та позики, торгову i iншу 

кредиторську заборгованiсть.. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування 

операцiй для пiдтримки дiяльностi. У пiдприємства є позики, торгова та iнша дебiторська 

заборгованiсть, грошовi кошти, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi.  

Пiдприємство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику й ризику лiквiдностi. 

Вище керiвництво контролює процес управлiння цими ризиками. Фiнансовий вiддiл Пiдприємства 

надає консультацiї вищому керiвництву щодо фiнансових ризикiв i вiдповiдної концепцiї 

управлiння фiнансовими ризиками . Фiнансовий вiддiл допомагає вищому керiвництву упевнитися 

в тому, що дiяльнiсть пiдприємства, пов'язана з фiнансовими ризиками, здiйснюється згiдно з 

вiдповiдною полiтикою i процедурам, а визначення та оцiнка фiнансових ризикiв та управлiння 

ними вiдбувається згiдно полiтики пiдприємства та її готовностi приймати на себе ризики.  

Наглядова Рада аналiзує та затверджує полiтику управлiння зазначеними ризиками, iнформацiя 

про якi наводиться нижче. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 

фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають в 

себе чотири типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик, ризик змiни цiн на 

товари i iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. Фiнансовi 

iнструменти, пiдданi ринкового ризику включають в себе кредити та позики, , iнвестицiї наявнi 

для продажу, та похiднi фiнансовi iнструменти. 

17. Подiї пiсля звiтного перiоду 

Планується продаж деякого обладнання та транспортних засобiв, якi ще використовуються у 

господарськiй дiяльностi тому не переведенi до активiв, що утримуються для продажу. 

Фiнансова звiтнiсть не коректувалася для вiдображення наслiдкiв даної господарської операцiї. 

- не було збiльшення капiталу , випуску боргових iнструментiв, таких як випуск нових акцiй чи 

незабезпечених , боргових зобов’язань, не була укладена i не планується укладення угоди про 

злиття/лiквiдацiю; 

- активи не були вiдчуженi урядом i не знищенi через пожежу або повiнь; 

- подiй , що стосуються непередбачених зобов’язань не було ; 

- не було зроблено i не передбачається будь-якi незвичайнi облiковi коригування; 

- не вiдбулися i немає ймовiрностi того, що вiдбудуться будь-якi подiї, якi ставлять пiд сумнiв 

прийнятнiсть облiкових полiтик, використаних у фiнансовiй звiтностi; 

- подiї, якi стосуються визначення оцiнки облiкових показникiв оцiнок або забезпечень , зроблених 

у фiнансовiй звiтностi не вiдбулися; 

- подiї , якi стосуються суми очiкуваного вiдшкодування активiв не вiдбулися. 
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