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(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Мiрецький I.Б.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "ВГП"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01880724
4. Місцезнаходження: 43020, Україна, Волинська обл., Луцьк, Георгiя Гонгадзе, 25
5. Міжміський код, телефон та факс: 0332 789105, 0332 789150
6. Адреса електронної пошти: n.gnitetska@vgp.in.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, №71
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.ruta.ua
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
2. Емiтент в звiтному роцi не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
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. 6. Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у емiтента
вiдсутнi.
6. Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у емiтента вiдсутнi.
7. Судовi справи у емiтента в звiтному роцi вiдсутнi.
8. Штрафнi санкцiї, накладенi на емiтента в звiтному роцi, вiдсутнi.
10. 2) iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi вплаченi посадовим особам
емiтента у разi їх звiльнення, вiдсутня оскiльки такi винагороди або компансацiї не
виплачувалися.
11. 3) Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтентом вiдсутня оскiльки такi деривативи емiтентом не укладалися та такi
правочини не вчинялися.
13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня, таких змiн не було.
17. Iнформацiя вiдсутня оскiльки таких змiн не було.
17.2. ПрАТ "ВГП" не здiйснювало випуск облiгацiй.
17.3. ПрАТ "ВГП" не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.
17.4. ПрАТ "ВГП" не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
17.5. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в зв'язку з тим,
що не було випуску цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.
17.6. Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викуплялись.
18. В звязку з тим що не було випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi, звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається.
19. Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
20. У власностi працiвникiв емiтента немає акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру
статутного капiталу.
21. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть
отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв, вiдсутнi.
23. В звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами акцiонерам не
виплачувались.
25-26. Згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iз змiнами i
доповненнями, приватне акцiонерне товариство, щодо акцiй якого не здiйснено публiчну
пропозицiю, не зобов'язане розкривати дану iнформацiю.
27. Протягом звiтного перiоду правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не
укладались. Згода не надавалась.
29-31. Згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iз змiнами i
доповненнями, приватне акцiонерне товариство, щодо акцiй якого не здiйснено публiчну
пропозицiю, не зобов'язане розкривати дану iнформацiю.
33. Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого
емiтента, вiдсутнi.
34. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють
контроль над емiтентом, вiдсутнi.
35. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що
виникала протягом звiтного перiоду, вiдсутнi, iпотечнi цiннi папери не випускалися.
36. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери вiдсутня,в зв'язку з тим що не випускались iпотечнi
цiннi папери.
37-38. Iпотечне покриття вiдсутнє на ПрАТ "ВГП".
39. Випуск iпотечних сертифiкатiв протягом звiтного перiоду не здiйснювався.
40. Iпотечнi активи вiдсутнi.
41-45. ПрАТ "ВГП" не здiйснювало дiяльностi пов'язаної iз ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне 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 обл.
5. Статутний капітал (грн)
8608068,5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
345
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. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "ОТП Банк"
2) МФО банку
300528
3) Поточний рахунок
26002455055826
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "ОТП Банк"
5) МФО банку
300528
6) Поточний рахунок
26002455055826

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПрАТ "ВГП" (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",
"Fesko", "НосовичOк", "Полотенечко", "100% paper", "Servetta", "Ecolo". На ринку України
ПрАТ "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. ПрАТ "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".
На загальних зборах акцiонерiв 25 квiтня 2018 року було змiнено тип товариства з публiчного
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство "ВГП"
Протягом 2011 року в структурi власникiв вiдбулись змiни, а саме, основним акцiонером
компанiї Мiрецьким Iллею Борисовичем було вiдчужено свiй пакет акцiй на користь
нерезидента - компанiї Тiссiко Лiмiтед, республiка Кiпр. Також протягом 2011 року ПрАТ
"ВГП" здiйснила закрите розмiщення своїх акцiй серед акцiонерiв компанiї, внаслiдок якого
було збiльшено статутний капiтал, та залучено додатковi ресурси для розвитку компанiї.
У 2011 роцi ПрАТ "ВГП" пройшло незалежний аудит i отримало Сертифiкат мiжнародного
зразка на вiдповiднiсть системи управлiння якiстю ISO 9001:2008. Сьогоднi ми цiлеспрямовано
рухаємося вперед i прагнемо задовольнити нашого покупця i партнерiв, з якими ми працюємо.
Прагнення стати кращими в своїй галузi, не дозволяє нам зупинятися на досягнутому i невпинно
працювати над покращенням якостi продукцiї, технiчним забезпеченням на виробництвi та
виправдати надiї наших спiвробiтникiв.
В 2014 роцi був проведений ресертифiкацiйний аудит системи менеджменту якостi на
вiдповiднiсть вимог стандарту ISO 9001:2008, який ПрАТ "ВГП" успiшно пройшло. Також в
2014 роцi був проведений аудит BSCI з метою покращення соцiальної дiяльностi ПрАТ "ВГП", в
результатi якого ми були сертифiкованi, але iз рядом зауважень.
В 2015 роцi ПрАТ "ВГП" закiнчило ряд дiй по даних зауваженнях i в результатi було пройдено
аудит на вiдповiднiсть Кодексу поведiнки стандарту BSCI, що дало можливiсть запропонувати
свою продукцiю на європейськi ринки, розширити коло покупцiв за кордоном.
В 2016 роцi пiдприємство ПрАТ "ВГП" успiшно пройшло сертифiкцiю по стандарту по
стандарту соцiального аудиту SEDEX. Сертифiкацiя SEDEX - ще одна сходинка, що дозволить
компанiї успiшно працювати на ринках ЄС. В 2017 роцi ПрАТ "ВГП" в черговий раз пройшло
незалежний аудит i було ресертифiковано на вiдповiднiсть системи управлiння якiстю ISO
9001:2015
У 2016 роцi пiдприємство отримало в Управлiннi екологiї та природних ресурсiв Волинської
ОДА дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами,
термiн дiї якого - до 18.02.2026 року.
У 2017 роцi ПрАТ "ВГП" пройшло незалежний аудит i було ресертифiковане на вiдповiднiсть
системи управлiння якiстю ISO 9001:2015.
У 2018 роцi ПрАТ "ВГП" успiшно пройшло сертифiкацiю ланцюжка постачання за
мiжнародним стандартом FSC-STD-40-004
Органiзацiйна структура:
1. Загальне керiвництво:
- Адмiнiстративне управлiння.
- Юридична група.
- Канцелярiя.
- Група iнформацiйно-технiчного забезпечення.
- Вiддiл по роботi з персоналом.
- Вiддiл економiчного аналiзу i планування.

- Група охорони.
- Iнженерно-технiчний вiддiл.
- Служба головного механiка по рухомому складу.
2. Фiнансовий департамент:
- Керiвництво.
- Фiнансово-економiчний вiддiл.
- Вiддiл бухгалтерського облiку та звiтностi.
3. Департамент виробництва санiтарно - гiгiєнiчної продукцiї:
- Керiвництво.
- Вiддiл головного технолога.
- Група якостi.
- Енергетична служба.
- Служба головного механiка.
- Цех з виробництва санiтарно-гiгiєнiчної продукцiї.
- Вiддiл постачання.
- Cклад сировини.
4. Департамент торгiвлi санiтарно - гiгiєнiчною продукцiєю:
- Вiддiл адмiнiстративного забезпечення.
- Вiддiл збуту "Україна".
- Служба збуту у сферу послуг.
- Вiддiл збуту "Експорт".
- Вiддiл маркетингу.
- Вiддiл логiстики.
- Служба збуту в альтернативнi канали
5. Їдальня.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 345;
Середня чисельнiсть позаштатаних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 3;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 12;
Фонд оплати працi у 2018 р. склав 59 232,70 тис. грн. (зростання на 17 589 тис.грн. або на 42%).
На пiдприємствi затверджене i дiє Положення про навчання працiвникiв, яке передбачає i чiтко
регламентує пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до операцiйних потреб.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "ВГП" належить до наступних об'єднань пiдприємств:
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
ЕАNoUСС. Регiональнi представництва Асоцiацiї дiють в усiх обласних центрах України.
5)
Волинська торгово-промислова палата i Торгово-промислова палата України, м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 33. Опис дiяльностi: Головний напрямок дiяльностi ТПП України надання широкого спектру професiйних послуг, в тому числi консультацiйних з питань
зовнiшньої торгiвлi та оцiнки ринкiв, проведення експертизи товарiв, тощо. Недержавна,
неприбуткова, самоврядна органiзацiя.
Мiсiя: Розвинений i конкурентоспроможний на свiтових ринках український бiзнес.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Обрана облiкова полiтика ПрАТ "ВГП" вiдповiдає вимогам Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХI iз та
доповненнями. ПрАТ ВГП готує свою фiнансову звiтнiсть за Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Собiвартiсть об'єкта основних засобiв пiдлягає визнанню ПрАТ "ВГП" активом тiльки в тому
випадку, якщо: iснує ймовiрнiсть того, що ПрАТ "ВГП" 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), а вартiсть понад 6000 грн.
Пiсля визнання активом ПрАТ "ВГП" застосовує модель облiку основних засобiв за
справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення.

Методи нарахування амортизацiї: виробничий метод для основних засобiв виробничого
призначення, перелiк яких затверджується окремим наказом, та прямолiнiйний метод для решти
об'єктiв.
Строк корисного використання та методи амортизацiї основних засобiв переглядаються щорiчно
та коригуються у випадку необхiдностi на кожну звiтну дату.
Термiн корисного використання активiв визначається з точки зору очiкуваної вигоди вiд
використання активу на пiдприємствi.
Для цiлей формування фiнансової звiтностi пiдприємство визначає наступнi групи
нематерiальних активiв: програмне забезпечення, товарний знак, авторське право та iншi
нематерiальнi активи.
Одиницею облiку визначається окремий об'єкт нематерiальних активiв.
Пiдприємство 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 пiдприємство 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. ПрАТ "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 пiдприємство 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.
Лiквiдацiйну вартiсть таких об'єктiв визнати такою, що дорiвнює нулю.
Дооцiнку нематерiальних активiв пiдприємство проводить за потреби за окремим рiшенням
керiвника.
Запаси включають: сировину та матерiали, призначенi для використання у виробничому
процесi; тару; покупнi товари призначенi для перепродажу; готову продукцiю.
Одиницею запасiв визначається кожне найменування цiнностей. Всi запаси придбаваються та
оприбутковуються виключно для використання у виробничих цiлях.
В облiку запасiв використовувати характеристики номенклатури та серiйнi номери, якi
присвоюються кожнiй окремiй партiї номенклатури.

Облiк транспортно-заготiвельних витрат ведеться методом прямого розподiлу шляхом
включення суми ТЗВ безпосередньо до фактичної собiвартостi придбаних сировини, товарiв,
iнших ТМЦ.
Предмети строком використання менше 1 року, що супроводжують виробничий процес
протягом звiтного перiоду, облiковувати на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi
предмети". У момент передачi активiв в експлуатацiю списувати їх з балансу одночасно з
органiзацiєю облiку за мiсцями експлуатацiї та за вiдповiдальними особами протягом строку
фактичного використання таких предметiв. При передачi експлуатацiю нараховувати знос у
розмiрi 100% їх вартостi.
Готову продукцiю оцiнювати за кожним видом продукцiї та облiковувати за фактичною
виробничою собiвартiстю. Собiвартiсть включає вартiсть придбання та понесенi витрати для
приведення запасiв у той стан, у якому вони перебувають, i доставку у їх мiсце розташування.
Оцiнку вибуття запасiв здiйснювати за наступними методами:
- сировина, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби, тара, iншi розхiднi матерiали метод iдентифiкованої собiвартостi.
- запаси готової продукцiї, покупнi товари, призначенi для перепродажу - метод iдентифiкованої
собiвартостi.
Вiдпуск тари, яка пiдлягає поверненню покупцями проводити за заставною цiною визначеною у
договорi поставки.
Вибуття тари визнавати:
в момент її вiдпуску покупцям (безповоротна тара, продаж тари);
в момент фiзичного зношення.
Списання тари (пiддонiв) проводити щомiсячно по мiрi використання та при неможливостi
ремонту.
ПрАТ "ВГП" використовує один й той самий метод оцiнки для всiх одиниць запасiв, що мають
однакове призначення та однаковi умови використання.
Фiнансовi активи класифiкуються
амортизованою вартiстю.
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На дату балансу нараховується резерв для очiкуваних кредитних збиткiв.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ПрАТ "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, а також продукцiя, виготовлена по
аутсорсингу (товари напрямку ХаусХолд i вологi серветки).
Виробничий цикл продукцiї складається з наступних етапiв: постачання сировини та матерiалiв,
конвертингу та пакування.
Протягом 2017 року обсяг виробництва склав 8 172 тони, що у грошовому виразi становить 381
160 тис. грн.
Постачальниками паперу-основи для ПрАТ "ВГП" є провiднi українськi, польськi турецькi,
румунськi, нiмецькi, литовськi, iталiйськi та бiлоруськi компанiї. З бiльшiстю постачальникiв
вiдбувається плiдна праця вже понад 9 рокiв. Основними постачальниками в 2018 роцi стали
компанiї Lila Kagit A.S., Hayat Kimya Sanayi A.S., Сиктивкар Тiссен Груп ВАТ, а також
ГлобалТрейд О.
У 2018 роцi збiльшилася частка закупiвлi сировини з європейських країн. Були укладенi
контракти з компанiями Velvet Care sp. z o.o., Польща, Germex GmBH та Europcell GmBH,
Нiмеччина. Вiдновлено спiвпрацю з компанiями Pehart Tec Tissue S.A., Румунiя, Grigeo AB,
Литва.
У 2018 роцi було закуплено паперу-основи 8,3 тис. тонн, що на 4% бiльше, нiж в попередньому
роцi. Велика частина закупiвель припала на компанiї HAYAT i Lila Kagit (обидвi Туреччина),
частка яких склала близько 56% поставок.
У 2018 роцi рiст целюлози NBSK (FOEX), $ склав близько 20% i пiшов на спад лише до кiнця
року. Це стало одним з основних драйверiв перерозподiлу часток постачальникiв в кошику
замовлень. До кiнця 2018 року зупиненi замовлення у компанiї СТГ (РФ) i намiтилося зниження
поставок з Туреччини в бiк Європи. Основна причина - критично велика вартiсть паперу i
транспортних витрат в порiвняннi з європейськими постачальниками. Сумарна частка компанiй
Europcell (Нiмеччина), Grigeo (Литва), Velvet care (Польща), Pehart (Румунiя) зросла з 3,4%
(2017) до 18,5% (2018). Також, у зв'язку з необхiднiстю наявностi сертифiката СТ1 для продажу
в країни СНД, було розпочато спiвпрацю з КПК Львiв (Україна) з постачання серветковий
паперу-основи. Вiдсутнiсть пастельного сировини було замiнено вдалим дизайном друку тих же
кольорiв.
В розрiзi "deep colors" для виробництва серветок (Huchtemeir, Нiмеччина) i макулатурної
паперу-основи (Глобал трейд, РФ) змiн не вiдбулося.
Для виробництва власної продукцiї компанiя також закуповує допомiжнi матерiали:
гофроящики, клей, скотч, стретч, фарбу, картоннi коробки, етикетки, полiетиленовi пакети,
парфумернi композицiї та iн.
Продукцiя компанiї користується високим попитом у великої кiлькостi споживачiв i добре
вiдома як на ринку України, так i за її межами. Вся продукцiя виготовляється як з натуральної,

екологiчно чистої первинної целюлози так i з рециклiнгових сировини високого ступеня
бiлизни, виробленої на високотехнологiчному обладнаннi i у вiдповiдностi iз
загальноприйнятими свiтовими стандартами. Сьогоднi продукцiя ПрАТ "ВГП" представлена на
ринках України, Азербайджану, Вiрменiї, Бiлорусi, Болгарiї, Латвiї, Литви, Нiмеччини, Грузiї,
Республiки Молдови, Чеської Республiки та iнших країн.
З кожним роком компанiя
динамiчно розвивається i вдосконалюється. Виробничi потужностi пiдприємства дозволяють
задовольнити потреби будь-якого споживача ринку HoReCa: вiд вiтчизняних i зарубiжних
готелiв, ресторанiв, закладiв швидкого харчування ("СушиЯ", "WOG CAFE", МАУ i iн.) до
найбiльших нацiональних i мiжнародних торгових мереж (Метро Кеш енд Керрi Україна , АТБ,
Епiцентр, Нова Лiнiя, Ашан та iн.).
У 2018 роцi вiдповiдно з трендами в споживаннi введений ряд продуктiв: введена оновлена
лiнiйка сезонної продукцiї (категорiя Столовi серветки), також введена новинка в категорiї
Паперовi рушники (бiг пак 8 рулонiв), розпочато пiдготовку до редизайну лiнiйки Косметичних
серветок, яка пройде в 2019 р, а також узгоджений введення бiг пакiв Туалетним паперу та
рушникiв, який також буде здiйснено в 2019 роцi.
Протягом 2018 року було реалiзовано продукцiї на суму 655 311 тис.грн. З них на територiї
України - на 459 560 тис.грн. (70,1%), на експорт - на 195 751 тис.грн. (29,9%).
ПрАТ "ВГП" має добре розвинуту систему реалiзацiї як на територiї України, так i за її межами.
Вона включає в себе такi схеми збуту продукцiї: через дистриб'юторiв, через оптових
посередникiв, через роздрiбнi торговi мережi, напряму до споживача.
Один з прiоритетних напрямкiв роботи компанiї "ВГП" - є виробництво в сегментi Private Label.
За бiльш як 10 рокiв успiшної роботи ми закрiпили за собою репутацiю незмiнного виробника
№1 Private Label на ринку України, а також вийшли на ринки Європейського Союзу та країн
СНД. Високi стандарти якостi довзоляють нам задовольнити будь-якi вимоги 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. В 2014 роцi вiдкрито нову сторiнку iз розвитку
напрямку HoReCa, що пропонує санiтарно-гiгiєнiчну продукцiю для ресторанного та готельного
бiзнесу, офiсiв, закладiв краси, здоров'я та iнших громадських мiсць.
Для розширення ринку споживачiв протягом року дiяв спонсорський проект з телеканалом Iнтер
в передачi "Готуємо разом".
Головною метою просування ТМ "Рута" на 2018 рiк є збiльшення реалiзацiї шляхом
забезпечення максимальної присутностi продукцiї ТМ "Рута" в мiсцях продажу, досягнення
безперечного лiдерства в Українi у виробництвi санiтарно-гiгiєнiчної продукцiї та затверждення
компанiї в якостi найкращого вiтчизняного виробника.
ПрАТ "ВГП" планує за рахунок збiльшення об'ємiв виробництва 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. Для вирiшення даних завдань на пiдприємствi iснує вiддiл маркетингу,
який займається дослiдженням сегменту ринку та вивченням конкурентiв.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування

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 2014 роцi ПАТ "ВГП" модернiзувало палетайзер на дiльницi по виготовленню
рулонної продукцiї для стрейчування палет висотою до 2,8 м. Також було доукомплектовано
лiнiю по виробництву косметичних серветок пакувальною машиною, що дало змогу розширити
асортимент продукцiї косметичними серветками у плiвцi. Було придбано нову фолдiнгову
голову для виготовлення серветок для диспенсерiв, а також встановлено новi металевi вали
тиснення для трьох виробничих лiнiй. В 2014 роцi було здiйснено реконструкцiю котельнi на
твердому паливi, в результатi якої було збiльшено її потужнiсть. Також було добудовано склад
твердого палива для даної котельнi. В 2015 роцi було проведено монтаж i запуск лiнiї по
виробництву косметичних серветок № 2 для звiльшення виробничих потужностей по
виробництву косметичної серветки. Також модернiзовано касети тиснення 33 формату Омет-7
для покращення процесу якiсного гравiювання i скрiплення серветок, збiльшено ресурс роботи
металевих валiв.
ПрАТ "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, а також продукцiя, виготовлена по
аутсорсингу (товари напрямку ХаусХолд i вологi серветки).
Виробничий цикл продукцiї складається з наступних етапiв: постачання сировини та матерiалiв,
конвертингу та пакування.
Протягом 2017 року обсяг виробництва склав 8 172 тони, що у грошовому виразi становить 381
160 тис. грн.
Постачальниками паперу-основи для ПрАТ "ВГП" є провiднi українськi, польськi турецькi,
румунськi, нiмецькi, литовськi, iталiйськi та бiлоруськi компанiї. З бiльшiстю постачальникiв
вiдбувається плiдна праця вже понад 9 рокiв. Основними постачальниками в 2018 роцi стали
компанiї Lila Kagit A.S., Hayat Kimya Sanayi A.S., Сиктивкар Тiссен Груп ВАТ, а також
ГлобалТрейд О.
У 2018 роцi збiльшилася частка закупiвлi сировини з європейських країн. Були укладенi
контракти з компанiями Velvet Care sp. z o.o., Польща, Germex GmBH та Europcell GmBH,
Нiмеччина. Вiдновлено спiвпрацю з компанiями Pehart Tec Tissue S.A., Румунiя, Grigeo AB,
Литва.
У 2018 роцi було закуплено паперу-основи 8,3 тис. тонн, що на 4% бiльше, нiж в попередньому
роцi. Велика частина закупiвель припала на компанiї HAYAT i Lila Kagit (обидвi Туреччина),
частка яких склала близько 56% поставок.
У 2018 роцi рiст целюлози NBSK (FOEX), $ склав близько 20% i пiшов на спад лише до кiнця
року. Це стало одним з основних драйверiв перерозподiлу часток постачальникiв в кошику
замовлень. До кiнця 2018 року зупиненi замовлення у компанiї СТГ (РФ) i намiтилося зниження
поставок з Туреччини в бiк Європи. Основна причина - критично велика вартiсть паперу i
транспортних витрат в порiвняннi з європейськими постачальниками. Сумарна частка компанiй
Europcell (Нiмеччина), Grigeo (Литва), Velvet care (Польща), Pehart (Румунiя) зросла з 3,4%
(2017) до 18,5% (2018). Також, у зв'язку з необхiднiстю наявностi сертифiката СТ1 для продажу
в країни СНД, було розпочато спiвпрацю з КПК Львiв (Україна) з постачання серветковий
паперу-основи. Вiдсутнiсть пастельного сировини було замiнено вдалим дизайном друку тих же
кольорiв.
В розрiзi "deep colors" для виробництва серветок (Huchtemeir, Нiмеччина) i макулатурної

паперу-основи (Глобал трейд, РФ) змiн не вiдбулося.
Для виробництва власної продукцiї компанiя також закуповує допомiжнi матерiали:
гофроящики, клей, скотч, стретч, фарбу, картоннi коробки, етикетки, полiетиленовi пакети,
парфумернi композицiї та iн.
Продукцiя компанiї користується високим попитом у великої кiлькостi споживачiв i добре
вiдома як на ринку України, так i за її межами. Вся продукцiя виготовляється як з натуральної,
екологiчно чистої первинної целюлози так i з рециклiнгових сировини високого ступеня
бiлизни, виробленої на високотехнологiчному обладнаннi i у вiдповiдностi iз
загальноприйнятими свiтовими стандартами. Сьогоднi продукцiя ПрАТ "ВГП" представлена на
ринках України, Азербайджану, Вiрменiї, Бiлорусi, Болгарiї, Латвiї, Литви, Нiмеччини, Грузiї,
Республiки Молдови, Чеської Республiки та iнших країн.
З кожним роком компанiя
динамiчно розвивається i вдосконалюється. Виробничi потужностi пiдприємства дозволяють
задовольнити потреби будь-якого споживача ринку HoReCa: вiд вiтчизняних i зарубiжних
готелiв, ресторанiв, закладiв швидкого харчування ("СушиЯ", "WOG CAFE", МАУ i iн.) до
найбiльших нацiональних i мiжнародних торгових мереж (Метро Кеш енд Керрi Україна , АТБ,
Епiцентр, Нова Лiнiя, Ашан та iн.).
У 2018 роцi вiдповiдно з трендами в споживаннi введений ряд продуктiв: введена оновлена
лiнiйка сезонної продукцiї (категорiя Столовi серветки), також введена новинка в категорiї
Паперовi рушники (бiг пак 8 рулонiв), розпочато пiдготовку до редизайну лiнiйки Косметичних
серветок, яка пройде в 2019 р, а також узгоджений введення бiг пакiв Туалетним паперу та
рушникiв, який також буде здiйснено в 2019 роцi.
Протягом 2018 року було реалiзовано продукцiї на суму 655 311 тис.грн. З них на територiї
України - на 459 560 тис.грн. (70,1%), на експорт - на 195 751 тис.грн. (29,9%).
ПрАТ "ВГП" має добре розвинуту систему реалiзацiї як на територiї України, так i за її межами.
Вона включає в себе такi схеми збуту продукцiї: через дистриб'юторiв, через оптових
посередникiв, через роздрiбнi торговi мережi, напряму до споживача.
Один з прiоритетних напрямкiв роботи компанiї "ВГП" - є виробництво в сегментi Private Label.
За бiльш як 10 рокiв успiшної роботи ми закрiпили за собою репутацiю незмiнного виробника
№1 Private Label на ринку України, а також вийшли на ринки Європейського Союзу та країн
СНД. Високi стандарти якостi довзоляють нам задовольнити будь-якi вимоги 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. В 2014 роцi вiдкрито нову сторiнку iз розвитку
напрямку HoReCa, що пропонує санiтарно-гiгiєнiчну продукцiю для ресторанного та готельного
бiзнесу, офiсiв, закладiв краси, здоров'я та iнших громадських мiсць.
Для розширення ринку споживачiв протягом року дiяв спонсорський проект з телеканалом Iнтер
в передачi "Готуємо разом".
Головною метою просування ТМ "Рута" на 2018 рiк є збiльшення реалiзацiї шляхом
забезпечення максимальної присутностi продукцiї ТМ "Рута" в мiсцях продажу, досягнення
безперечного лiдерства в Українi у виробництвi санiтарно-гiгiєнiчної продукцiї та затверждення
компанiї в якостi найкращого вiтчизняного виробника.
ПрАТ "ВГП" планує за рахунок збiльшення об'ємiв виробництва 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. Для вирiшення даних завдань на пiдприємствi iснує вiддiл маркетингу,
який займається дослiдженням сегменту ринку та вивченням конкурентiв.

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 2014 роцi ПАТ "ВГП" модернiзувало палетайзер на дiльницi по виготовленню
рулонної продукцiї для стрейчування палет висотою до 2,8 м. Також було доукомплектовано
лiнiю по виробництву косметичних серветок пакувальною машиною, що дало змогу розширити
асортимент продукцiї косметичними серветками у плiвцi. Було придбано нову фолдiнгову
голову для виготовлення серветок для диспенсерiв, а також встановлено новi металевi вали
тиснення для трьох виробничих лiнiй. В 2014 роцi було здiйснено реконструкцiю котельнi на
твердому паливi, в результатi якої було збiльшено її потужнiсть. Також було добудовано склад
твердого палива для даної котельнi. В 2015 роцi було проведено монтаж i запуск лiнiї по
виробництву косметичних серветок № 2 для звiльшення виробничих потужностей по
виробництву косметичної серветки. Також модернiзовано касети тиснення 33 формату Омет-7
для покращення процесу якiсного гравiювання i скрiплення серветок, збiльшено ресурс роботи
металевих валiв.
Протягом 2018 року проводилися щорiчнi плановi ремонти з метою пiдтримки виробничого
обладнання в належному робочому станi. Значної модернiзацiї або оновлення виробничих
потужностей в 2018 роцi не було, в той же час було проведено ряд удосконалень, якi сприяли
полiпшенню технологiчного процесу, зменшення простоїв, браку та економiї витрат
електроенергiї:
- замiна вариаторного редуктора приводу вала тиснення Омета-1 на незалежний двигун пiд
керуванням сервоприводу i замiна редукторiв на незалежнi серводвiгателi на гуркотi Winkler
616-2 дозволила здешевити вартiсть ремонту даного обладнання за рахунок замiни унiкальних
дорогих механiчних запчастин на електричнi вiтчизнянi аналоги;
- Замiна iнжекторних вакуумних насосiв на електровакуумнi насоси на машинах G & P
дозволить зменшити вiдсотки шлюбу плiвки, забезпечить стабiльнiсть роботи обладнання i
зменшення кiлькостi днiв простоїв;
- Розроблено електричну схему, написано програму управлiння, розроблений i виготовлений
конвеєр для транспортування пачок лiнiї Winkler 616-1 на пакувальну машину Casmatic з метою
мiнiмiзацiї необхiдної робочої сили;
- Розроблено та реалiзовано пристосування по вiдбракування порожнiх коробок на машинi Jones
i систему оптичного стеження для вiдбраковування неповних мiшкiв на машинi Quattro, що дає
можливiсть зменшити кiлькiсть браку продукцiї i вiдповiдно скарг вiд споживачiв;
- Зменшено використання клею для приклеювання останнього листа рулону за допомогою
виготовлення та застосування пластини iншого типу на обладнаннi Gambini з метою зниження
витрат на виготовлення продукцiї;
- Спроектована i виготовили оснащення на ряд продуктiв: 1/12 складання серветки i група
товарiв 12БП / 48тб рулонiв для збiльшення номенклатурного ряду продуктiв i задоволення
запитiв споживачiв на даний продукт;
- Створено систему автоматичного цiлодобового on-line монiторингу швидкостi роботи
обладнання, що дозволяє полiпшити процес управлiння виробництвом, забезпечить монiторинг
роботи обладнання, дасть можливiсть контролю часу роботи / простоїв обладнання.
У 2018 роцi за власним складу (вул. Г. Гонгадзе, 25, склад готової продукцiї №1) проведенi
роботи:
1.Реконструкцiя вiдсiку на №4 (утеплення стiновий перегородки, демонтаж стелажного
обладнання i повний перехiд на пiдлогове зберiгання товарiв).
2.Реконструкцiя протипожежного водопроводу (встановлена дворiвнева пожежна сигналiзацiя з
використанням димових i вогневих датчикiв з виведенням сигналу на пульт вiдстеження
охоронно-пожежної фiрми; вiдремонтованi пiдводи води до протипожежного водопроводу

складу iз замiною електромагнiтних засувок i установкою нової автоматики.
За орендованих складу (вул. Карбишева, 2, склад готової продукцiї №2) проведенi роботи:
1. Встановлення системи вiдеоспостереження.
На складi сировини (склад №3) був проведений капiтальний ремонт рампи з облаштуванням
монолiтної пiдпiрної стiни i замiною асфальтобетонного покриття.
На територiї виробництва було вiдремонтовано асфальтобетонне покриття в'їзду, а також зони
завантаження готової продукцiї.
У 2018 роцi була облаштована зона приймання та порiзки дров для твердопаливного котельнi, а
також придбаний i встановлений гiдравлiчний колун для розколювання дерев'яних колод.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Протягом звiтного року правочинiв мiж емiтентом та власниками iстотної участi не укладалось,
правочинiв з членами наглядової ради або членами виконавчого органу не укладалось.
Правочини укладенi з афiлiйованими особами вищезазначених осiб:
Дата: 29.12.2017р. Сторона правочину: ПАТ "Iвано-Франкiвськголовпостач". Змiст: укладення
додаткової угоди до договору оренди нежитлового примiщення (офiсу) вiд 01.10.15р. щодо
продовження строку дiї договору до 30.09.2018р. Пiдставою укладення правочину є договiр. З
01.10.2018 р. укладено новий договiр №122 оренди нежитлового примiщення (офiсу) з ПАТ
"Iвано-Франкiвськголовпостач".
Всi основнi засоби емiтента є власними, облiковуються на балансi пiдприємства та знаходяться в
цехах, що розташованi на територiї, яка належить пiдприємству на пiдставi права власностi.
Виробничi потужностi пiдприємства дозволяють виготовляти бiльш нiж 1 200 т продукцiї в
мiсяць, фактичний середньомiсячний випуск готового продукту у 2018 роцi склав 681,0 т в
мiсяць, фактична завантаженiсть виробничих потужностей у 2018 роцi склала 52,6%.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента значний вплив має полiтична ситуацiя. Фактично повнiстю зупинена
спiвраця з Росiєю, має мiсце значна негативна тенденцiя у спiвпрацi з Республiкою Казахстан по
причинi закриття транзиту через Росiю. У Бiлорусiї активно проводиться лобiювання власного
товаровиробника, протягом року спостерiгалась девальвацiя нацiональної валюти та криза
платежiв, що також впливає на об'єми реалiзацi продукцiї нашого виробництва. Також вплив на
дiяльнiсть товариства має високий рiвень податкiв, iнфляцiйнi процеси, зростання цiн на
сировиннi ресурси та енергоносiї, непрогнозованi коливання курсiв валют.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi товариства проводиться в першу чергу за рахунок власних коштiв, а у

разi необхiдностi залучаються банкiвськi позики.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Не виконаних договорiв на кiнець 2018 року немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємство на 2019 рiк капiтального будiвництва не планує, передбачаються лише витрати на
поточнi ремонти iснуючого обладнання для утримання їх в належному станi. Джерело
фiнансування - власнi кошти пiдприємства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Пiдприємство не проводить дослiдження та розробки
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iншої iстотної iнформацiї немає.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Наглядова рада
Генеральний
директор
Радник з
економiчних
питань
Ревiзiйна комiсiя

Структура

Персональний склад

збори (829 чол.)

акцiонери згiдно реєстру

збори (3 чол.)
Одноосiбний орган (1 чол)

Камiл Гоца
Мiрецька Наталiя Володимирiвна
Пальчевський Iлля Iгорович
Мiрецький Iлля Борисович

Одноосiбний орган (1 чол.)

Васюк Констянтин Вiталiйович

комiсiя (3 чол.)

Лятичевська Iнна Валерiївна
Антонюк Андрiй Федорович
Саврук Свiтлана Володимирiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiрецький Iлля Борисович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2109304676
4) Рік народження
1957

5) Освіта
Вища - Московський iнститут народного господарства
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Страхова компанiя "Нова Волинь", голова
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.12.2017, обрано 3
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Генеральний директор 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
1) Посада
радник з економiчних питань
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васюк Констянтин Вiталiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
3332315599
4) Рік народження
1991
5) Освіта
Вища - КНЕУ iм.В.Гетьмана
6) Стаж роботи (років)
7
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Делой i Туш", консультант 3-ої категорiї з економiчних питань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2018, обрано 3
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до статуту, є органом фiнансового контролю, який здiйснює щоденний нагляд за
господарсько-фiнансовими операцiями Товариства.
1) Посада
голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антонюк Андрiй Федорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2724313858
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища - Тернопiльска академiя народного господарства
6) Стаж роботи (років)

26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТзОВ Алкатрейд, директор магазину
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2018, обрано 3
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.
1) Посада
член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саврук Свiтлана Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2765314282
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища - Державна агроеколоiгчна академiя України
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ВГП", заступник начальника вiддiлу економiчного аналiзу i планування
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2018, обрано 3
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.
1) Посада
член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лятичевська Iнна Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2754513263
4) Рік народження
1975

5) Освіта
Вища - Волинський державний унiверситет iменi Лесi Українки
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЗАХIДНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2018, обрано 3
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.
1) Посада
голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Камiл Гоца - представник акцiонера Tissico limited
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища- Празький Економiчний Унiверситет
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
СП ТОВ Драгон Капiтал, директор з управлiння активами
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2018, обрано 3
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.
1) Посада
член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiрецька Наталiя Володимирiвна - представник акцiонера Tissico limited
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2100018060
4) Рік народження

1957
5) Освіта
Вища - Луцький державний педагогiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Комерцiйна фiрма "Вiкторiя", референт
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2018, обрано 3
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження члена наглядової ради: - здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї,
визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого
органу Товариства - Правлiння
1) Посада
член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пальчевський Iлля Iгорович - представник акцiонера Tissico limited
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
3257112770
4) Рік народження
1989
5) Освіта
Вища - Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Драгон Капiтал", радник з питань iнвестицiйної дiяльностi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2018, обрано 3
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження члена наглядової ради: - здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї,
визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого
органу Товариства - Правлiння

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
генеральний
директор
радник з
економiчних
питань
голова ревiзiйної
комiсiї
член ревiзiйної
комiсiї
член ревiзiйної
комiсiї
голова наглядової
ради
член наглядової
ради

член наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Мiрецький Iлля
Борисович
Васюк Констянтин
Вiталiйович
Антонюк Андрiй
Федорович
Саврук Свiтлана
Володимирiвна
Лятичевська Iнна
Валерiївна
Камiл Гоца представник
акцiонера Tissico
limited
Мiрецька Наталiя
Володимирiвна представник
акцiонера Tissico
limited
Пальчевський Iлля
Iгорович представник
акцiонера Tissico
limited

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

2109304676

4
0

3332315599

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

2724313858

0

0

0

0

2765314282

0

0

0

0

2754513263

0

0

0

0

0

0

0

0

2100018060

0

0

0

0

3257112770

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Усього

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Tissico Limited

285303

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

2406, Cyprus, Nicosia,
Poseidonos,1, Ledra Business
Centre, Egkomi

99,687778
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

99,687778

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
За прогнозованого виходу з кризи країни i полiпшення платоспроможностi населення компанiя
прогнозує подальше розширення бiзнесу i нарощування своєї частки на ринку. У побудовi
планiв менеджмент компанiї вiдштовхується вiд розумiння динамiки ринку i можливостей
компанiї. У 2019 р передбачається помiрна оптимiзацiя асортименту i висновок мало обiгових
товарiв i в той же час розширення асортименту з потенцiйно високим товарообiгом. Завдяки
полiпшенню економiки країни буде спостерiгатися тенденцiя до розвитку власних торгових
марок провiдних мереж в бiльш дорогих сегментах.
2. Інформація про розвиток емітента
Основним напрямком дiяльностi ПрАТ "ВГП" є виробництво продукцiї санiтарно-гiгiєнiчного
призначення. Продукцiя компанiї користується високим попитом у великої кiлькостi споживачiв
i добре вiдома як на ринку України так i за її межами. З кожним роком компанiя динамiчно
розвивається i вдосконалюється. Виробничi потужностi пiдприємства дозволяють задовольнити
потреби будь-якого споживача ринку.
У 2018 роцi вiдповiдно до трендiв в споживаннi введений ряд продуктiв, введена оновлена
лiнiйка сезонної продукцiї. Незважаючи на втрату певних територiй з полiтичних причин,
обсяги продажiв зростають за рахунок нових клiєнтiв i збiльшення товарообiгу з постiйними
покупцями. Компанiя активно розширює свiй бiзнес шляхом нарощування своєї частки ринку. У
2018 роцi частка ринку компанiї ВГП склала близько 18%.
Послабивши позицiї iмпортерiв за рахунок логiстичного переваги i спираючись на сильний
бренд, компанiя протягом 2018 року наростила продажi в Українi. Що стосується експорту - в
2018 роцi спостерiгається вихiд продукцiї на новi регiони: Болгарiя, Норвегiя, Португалiя.
У 2018 роцi ПрАТ "ВГП" успiшно пройшло сертифiкацiю ланцюжка постачання за
мiжнародним стандартом FSC-STD-40-004.
Також в 2018 роцi збiльшилася частка закупiвлi сировини з європейських країн. Були укладенi
контракти з компанiями Velvet Care sp. z o.o., Польща, Germex GmBH та Europcell GmBH,

Нiмеччина. Вiдновлено спiвпрацю з компанiями Pehart Tec Tissue S.A., Румунiя, Grigeo AB,
Литва.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Вiдсутнi. Такi деривативи емiтентом не укладалися та такi правочини емiтантом не вчинялися
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Вiдсутнi. Такi деривативи емiтентом не укладалися та такi правочини емiтантом не вчинялися
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Вiдсутнi. Такi деривативи емiтентом не укладалися та такi правочини емiтантом не вчинялися
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управлiння у ПрАТ "ВГП" вiдсутнiй.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосування кодексу фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Вiдсутня
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Власний кодекс корпоративного управлiння у ПрАТ "ВГП" вiдсутнiй.
Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосування кодексу фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

24.04.2018
Дата проведення
99,8793
Кворум зборів
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Опис

Товариства та прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та надання Головi та Секретарю рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства повноважень на пiдписання Протоколу рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
4.
Розгляд
звiту
Правлiння
Товариства
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi в 2017 роцi. Затвердження заходiв за
результатами розгляду звiту Правлiння Товариства.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi в
2017 роцi. Затвердження заходiв за результатами розгляду звiту Наглядової
ради.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2017 роцi. Затвердження
звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства
за пiдсумками роботи в 2017 роцi.
9. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
10. Про внесення змiн до виконавчого органу Товариства: утворення
одноосiбного виконавчого органу Товариства в особi Генерального
директора та вiдкликання (дострокове припинення повноважень) голови та
членiв Правлiння.
11. Про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї Товариства та вiдкликання
(дострокове припинення повноважень) голови та членiв ревiзiйної комiсiї,
з внесенням вiдповiдних змiн до статуту.
12. Про утворення нового органу фiнансового контролю - Радника з
економiчних питань, з внесенням вiдповiдних змiн до статуту.
13. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в
новiй редакцiї, з урахуванням змiн до закону України "Про акцiонернi
товариства", утворення одноосiбного виконавчого органу Товариства в
особi Генерального директора та вiдкликання (дострокового припинення
повноважень) голови та членiв Правлiння, лiквiдацiї ревiзiйної комiсiї,
утворення нового органу фiнансового контролю - Радника з економiчних
питань та встановлення його компетенцiї та повноважень.
14. Надання повноважень Головi та Секретарю рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства на пiдписання вiд iменi всiх акцiонерiв Статуту(нова
редакцiя). Надання повноважень Генеральному директору (з правом
передоручення) на здiйснення заходiв з державної реєстрацiї Статуту(нова
редакцiя).
15. Вiдмiна дiючих внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть
правлiння товариства, ревiзiйної комiсiї та затвердження нових внутрiшнiх
положень, що регламентують дiяльнiсть органiв товариства.
16. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв
Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової
ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами

Наглядової ради.
19. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, вчинених
Товариством протягом перiоду з 24 квiтня 2017 року по 23 квiтня 2018
року.
20. Прийняття рiшення про затвердження правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, вчинених Товариством протягом перiоду з 24 квiтня
2017 року по 23 квiтня 2018 року.
21. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством протягом перiоду з 24 квiтня 2018 року по
30 квiтня 2019 року.
22. Прийняття рiшення про затвердження укладених з Публiчним
акцiонерним товариством "УКРСОЦБАНК" правочинiв.
позачергові
X
12.10.2018
Дата проведення
99,8793
Кворум зборів
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв
Опис
акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення її
повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та надання Головi та Секретарю позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства повноважень на пiдписання Протоколу
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства.
4.Прийняття рiшення про укладення (схвалення укладення) Кредитного
Договору (як цей термiн визначено в Договорi) мiж Товариством, як
позичальником, та ДЖЕЙ ЕНД ТI БАНКА, а.с. [J & T BANKA, A.S.]
(Чехiя), погодження здiйснення будь-яких платежiв, транзакцiй та
виконання зобов'язань, що передбаченi Кредитним Договором.
5.Прийняття рiшення про укладення (схвалення укладення) Документiв
Забезпечення (як цей термiн визначено в Договорi), а також погодження
здiйснення будь-яких платежiв, транзакцiй та виконання зобов'язань, що
передбаченi Документами Забезпечення.
6. Прийняття рiшення про надання повноважень генеральному директору
Товариства Мiрецькому Iллi Борисовичу та/або iншiй належним чином
уповноваженiй особi (кожному самостiйно та незалежно один вiд одного)
остаточно погоджувати умови, укладати, пiдписувати вiд iменi Товариства
будь-якi та всi Документи Транзакцiї та, залежно вiд випадку, про
пiдтвердження повноважень генерального директора Товариства
Мiрецького Iллi Борисовича та/або фiнансовому директору Саковськiй
Свiтланi Леонтiївнi та/або iншої належним чином уповноваженої особи на
вчинення таких дiй, якщо на момент прийняття рiшення вони вже були
вчиненi.
7. Створення ревiзiйної комiсiї та обрання членiв ревiзiйної комiсiї,
затвердження умов цивiльно - правових або трудових договорiв, що
укладатимуться з головою та членами ревiзiйної комiсiї, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на пiдписання
Вид загальних зборів

чергові

цивiльно-правових договорiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї
Товариства.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Уповноваження осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту
Товариства.
9. Припинення дiї чинної редакцiї Положень Товариства.
10. Затвердження Положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду",
"Про виконавчий орган", "Про ревiзiйну комiсiю", "Про радника з
економiчних питань" Приватного акцiонерного товариства "ВГП".
Уповноваження осiб на пiдписання зазначених документiв.
11. Обрання члена одноособового органу - радника з економiчних питань,
встановлення розмiру його винагороди, обрання особи яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень чинного складу
Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивiльно - правових або трудових договорiв, що укладатимуться з головою
та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради
Товариства.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні
X
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
Погодження кредитного договору з ДЖЕЙ ЕНД ТI БАНКА, а.с. [J & T
(зазначити) BANKA, A.S.] (Чехiя)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення:
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
3
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

X
X
X

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Камiл Гоца
Опис:
Мiрецька Наталiя
Володимирiвна
Опис:
Пальчевський Iлля
Володимирович
Опис:

Посада
голова наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

член наглядової ради

X

член наглядової ради

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
член Наглядової ради для виконання своїх обов'язкiв повинен
мати належну
квалiфiкацiю, досвiд та репутацiю,
включаючи:- Освiту.Бездоганну репутацiю.X
Високий рiвень комунiкацiйних та особистих якостей.Достатньо часу для виконання функцiй, покладених на
нього.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
X
навчання (з корпоративного управління або фінансового

менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)

X

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так, протягом 2018 року проводилося 39 засiдань Наглядової ради.
Опис прийнятих рiшень:
- скликання Загальних зборiв акцiонерiв (чергових, позачергових);
- обрання аудитора;
- укладення та внесення змiн до договорiв банкiвських послуг (застави, факторингу,
кредитування, iпотеки тощо);
- укладення та внесення змiн до значних договорiв поставки та купiвлi-продажу;
- надання повноважень уповноваженим особам Товариства на пiдписання таких договорiв;
- iнше
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Генеральний директор

Функціональні обов'язки
1. Органiзацiя виконання рiшень Загальних
зборiв i Наглядової ради Товариства,
реалiзацiї рiчного бюджету та бiзнес-плану,
затвердженого Наглядовою радою;
2. Попереднiй розгляд всiх питань, що
пропонуються на розгляд Загальних зборiв
та/або Наглядової ради;
3. Iнiцiювання проведення позачергових
Загальних зборiв в разi порушення
провадження про визнання Товариства
банкрутом або необхiдностi вчинення
значного правочину, який належить до
компетенцiї Загальних зборiв;
4. Розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм
фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
5. Розробка та затвердження поточних
фiнансово-господарських планiв i

оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалiзацiї.
6. Органiзацiя ведення бухгалтерського
облiку та звiтностi Товариства, складання та
надання Наглядовiй радi квартальних та
рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення
та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
7. Розробка та затвердження щорiчних
кошторисiв, штатного розкладу та
затвердження посадових iнструкцiй,
посадових окладiв працiвникiв, схеми
взаємодiї пiдроздiлiв Товариства з наступним
затвердженням Наглядовою радою у
випадках, передбачених цим Статутом;
8. Призначення керiвникiв фiлiй,
представництв та дочiрнiх пiдприємств
Товариства за погодженням з Наглядовою
радою;
9. Звiльнення керiвникiв фiлiй,
представництв та дочiрнiх пiдприємств
Товариства за погодженням з Наглядовою
радою;
10. Укладення та виконання колективного
договору, призначення та вiдкликання осiб,
якi беруть участь у колективних переговорах
як представники виконавчого органу, за
погодженням iз Наглядовою радою;
11. Юридичне, економiчне, бухгалтерське i
iнформацiйне забезпечення дiяльностi
Товариства;
12. Розпорядження майном Товариства в
межах сум, встановлених Статутом;
13. Вирiшення всiх iнших питань, якi
виникають у ходi господарської дiяльностi
Товариства, i якi не вiдносяться до
компетенцiї Загальних зборi або Наглядової
ради.
14. Вчинення без погодження Наглядовою
радою та Загальними зборами правочину,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
його предметом, становить до 10 вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними
останньої фiнансової звiтностi;
15. Подання Наглядовiй радi та Загальним
зборам вiдповiдно на попереднє погодження
проектiв правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом,
становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої
фiнансової звiтностi;
16. Надання довiреностей на здiйснення дiй

вiд iменi Товариства;
17. Органiзацiя зовнiшньоекономiчної
дiяльностi;
18. Органiзацiя соцiально-побутового
обслуговування працiвникiв Товариства;
19. Органiзацiя архiву Товариства;
20. Контроль стану примiщень, споруд,
обладнання.
Опис

Одноосiбний виконавчий орган Товариства,
який здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства шляхом видання
наказiв та розпоряджень. Генеральний
директор є пiдзвiтним Загальним зборам та
Наглядовiй радi.

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
положення про економiчного радника

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
Документи
Інформаці
я
надаються
Копії
я
оприлюдн
для
докумен розміщуєт
Інформація
юється в
ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує загальнод
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
оступній
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
інформаці
ньо в
запит
торінці
зборах
йній базі
акціонерно акціонер акціонерн
даних
му
а
ого
Національ
товаристві
товариства
ної комісії

з цінних
паперів та
фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1

Tissico Limited

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
285303

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

99,687778

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

Кількість акцій

Підстава виникнення обмеження

Дата

кількість
акцій
34 432 274

з обмеженнями
66 018

виникнення
обмеження
У голосуваннi на загальних зборах
акцiонерiв мають право акцiонери,
якi є власниками голосуючих акцiй
та якi вiдповiдно до чинного
законодавства здiйснили вiдповiднi
дiї щодо вiдкриття рахунку в цiнних
паперах у депозитарнiй установi та
зарахування акцiй на свiй рахунок.
Акцiонери, якi не здiйснили
зазначених дiй право голосу за
акцiями обмежено. Обмеження прав
участi у загальних зборах не має.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Посадовими особами органiв управлiння Товариства є фiзичнi особи - члени Наглядової ради,
Генеральний директор, члени Ревiзiйної комiсiї, Радник з економiчних питань.
Члени Наглядової ради
Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться
питання:
обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з
членами Наглядової ради;
прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Члени наглядової ради обираються Загальними зборами у кiлькостi трьох членiв строком не
бiльше нiж на три роки. Голова Наглядової ради обирається з числа членiв наглядової ради на
першому засiданнi наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути обраний безпосередньо
Загальними зборами при обраннi нового складу Наглядової ради.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:
- у разi прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких
пiдстав (у цьому випадку рiшення Загальних зборiв може прийматися тiльки стосовно всiх
членiв Наглядової ради, а не щодо окремих членiв);
без рiшення Загальних зборiв:
- за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повiдомлення про це
Товариства за 2 тижнi;
- у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
- у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсти зниклим, померлим;
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору
(контракту), укладеного з ним.
Генеральний директор
Обирається Наглядовою радою за поданням Голови наглядової ради. Одна й та сама особа може

обиратися Генеральним директором неодноразово.
Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi за рiшенням Наглядової ради у
будь-який час на пiдставах, передбачених Статутом Товариства, контрактом чи чинним
законодавством.
Ревiзiйна комiсiя
Може обиратися Загальними зборами у кiлькостi 3-х членiв на строк, який визначається
Загальними зборами. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї не може бути бiльшим, нiж
п'ять рокiв.
Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї члени Наглядової ради, Генеральний директор,
корпоративний секретар.
Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї.
Радник з економiчних питань
Обирається Наглядовою радою за поданням Голови наглядової ради.
Радником з економiчних питань може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну
дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи членом Ревiзiйної комiсiї. Одна й та сама особа
може обиратися Радником з економiчних питань неодноразово.
З припиненням повноважень посадової особи та iнших членiв органiв Товариства одночасно
припиняється дiя договору, контракту укладеного з нею i, навпаки, з припиненням дiї договору,
контракту припиняються повноваження посадової особи та iнших членiв органiв Товариства.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження Голови наглядової ради: здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї,
визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального
директора Товариства, скликає та органiзовує засiдання Наглядової ради.
Повноваження Члена наглядової ради: здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї,
визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального
директора.
Генеральний директор 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.
Повноваженя
Голови
ревiзiйної
комiсiї:
органiзацiя
проведення
перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; направлення вiд iменi Ревiзiйної комiсiї вимоги
Генеральному директору щодо позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення
загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими
особами Товариства.
Члени ревiзiйної комiсiї в межах своїх повноважень проводять:
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.
Радник з економiчних питань є органом фiнансового контролю, який здiйснює щоденний нагляд
за господарсько-фiнансовими операцiями Товариства
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI
щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
у Звiтi про корпоративне управлiння
приватного акцiонерного товариства
"ВГП" за 2018 рiк
Нацiональнiй комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку
Акцiонерам
товариства
Вступний параграф
Ми здiйснили виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо висловлення
думки та перевiрки iнформацiї, яка включена до складу звiту про корпоративне управлiння
приватного акцiонерного товариства "ВГП" (код ЄДРПОУ 01880724) у вiдповiдностi до
Мiжнародного стандарту з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є
аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнфоромацiї", а також вимог чинного законодавства.
Наш звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо
iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України вiд
23 лютого 2006 року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне
управлiння приватного акцiонерного товариства "ВГП" (надалi -iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, i яка включає:
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
товариства;
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
товариства;
iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах товариства;
опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб товариства;
опис повноважень посадових осiб товариства.

Визначення критерiїв
Критерiї, за допомогою яких були оцiненi звiтнi данi, викладенi у статтi 40-1 Закону України
вiд 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок",
Принципах
корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 995, Положеннi про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженому рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 3 грудня 2013 № 2826.

Данi критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що
складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на
фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку.
Наша незалежнiсть та контроль якостi
Ми дотримувались вимог Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, затвердженого Радою з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який включає вимоги до незалежностi та iншi
вимоги, заснованi на принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та
належної ретельностi, конфiденцiйностi й професiйної поведiнки.
Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 аудиторська фiрма впровадила
комплексну систему контролю якостi, що включає формалiзованi полiтику та процедури
стосовно дотримання вимог етики, професiйних стандартiв i застосовних законодавчих та
нормативних вимог.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї
Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.
Вiдповiдно до статтi 7 Закону України вiд 21 грудня 2017 року № 2258 "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть за повноту i
достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi для виконання цього завдання.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що
iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане
завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве
викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння.
Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми
використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.
Окрiм того, ми:
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження
або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання
впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї,
зроблених управлiнським персоналом;
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб
досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання
завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання
такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi
були виявленi;
ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi
питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а
також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого звiту, який ?рунтується на аудиторських
доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких
джерел як: статуту, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої
дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення
посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами товариства, данi депозитарiю
про склад акцiонерiв.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Думка
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння приватного акцiонерного
товариства "ВГП" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, що додається, складена у усiх
суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"
Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння
Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається
до Звiту про корпоративне управлiння та подається в такому звiтi з врахуванням вимог
пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 3 грудня 2013 № 2826.
Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:
1) посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується товариство;
б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який товариство добровiльно вирiшило
застосовувати;
в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад
визначенi законодавством вимоги.
2) якщо товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного
в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення товариства, вiд яких частин кодексу
корпоративного управлiння воно вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо товариство
прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння,

зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, воно об?рунтовує причини таких дiй;
3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих
на зборах рiшень;
4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх
комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на
них рiшень
Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу
iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України вiд 23 лютого 2006
року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок", i ми не надаємо висновок з будь-яким
рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення
цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.
Директор
С. М. Кориневський
22 квiтня 2019 року
Адреса аудитора:
Україна, 43005
м.Луцьк,
вул. 8 Березня,1, к. 415
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Tissico Limited

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
285303

Місцезнаходження
2406, Cyprus, Nicosia,
Poseidonos,1, Ledra
Business Centre,
Egkomi

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

34 324 769

99,687778

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

34 324 769

99,687778

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

34 324 769

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
34 324 769

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменнi

34 432 274

0,25

Примітки:

Права та обов'язки
Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику
однакову сукупнiсть прав, включаючи права:
- брати участь в управлiннi Товариством;
- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть
Товариства у порядку, передбаченому внутрiшнiми
документами Товариства;
- отримувати дивiденди;
- отримати у разi лiквiдацiї Товариства частину його
майна або вартостi;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або
частини належних йому акцiй у випадках та порядку,
передбачених чинним законодавством України та
внутрiшнiми документами Товариства;
- придбання при додаткових емiсiях розмiщуваних
Товариством простих акцiй пропорцiйно частцi
належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi
простих акцiй;
- вихiд iз Товариства шляхом вiдчуження належних
йому акцiй;
- користуватися iншими правами у випадках та
порядку, встановлених цим Статутом та законом.
Усi акцiонери Товариства зобов'язанi:
- дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв
Товариства;
- виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та
iнших органiв Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та
засобами, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- нести iншi обов'язки, встановленi цим Статутом та
законом.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
вiдсутня

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
22.07.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
№480/1/11
вiд 20.10.

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

3
4
5
6
Нацiональна комiсiя з
ISIN
Акція проста Бездокумент
цiнних паперiв та
UA4000081558 бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами не проводилася.
Цiннi папери емiтента не включенi до бiржового реєстру фондової бiржi.

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

7
0,25

8
34 432 27
4

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
8 608 068,5

10
100

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
22.07.2010

2
№480/1/11 вiд
20.10.2011

3
UA4000081558

4
34 432 274

5
860 806 850

6
34 366 256

Опис:

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
66 018

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
271 063
265 580
70 230
71 298
153 625
147 999
3 772
3 030
40 674
40 674
2 762
2 579
283

260

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
271 063
265 580
70 230
71 298
153 625
147 999
3 772
3 030
40 674
40 674
2 762
2 579
283

260

283
260
0
0
283
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271 346
265 840
0
0
271 346
265 840
В 2018 роцi не було, в той же час було проведено ряд удосконалень, якi
сприяли полiпшенню технологiчного процесу, зменшення простоїв,
браку та економiї витрат електроенергiї:
- замiна вариаторного редуктора приводу вала тиснення Омета-1 на
незалежний двигун пiд керуванням сервоприводу i замiна редукторiв на
незалежнi серводвiгателi на гуркотi Winkler 616-2;
- Замiна iнжекторних вакуумних насосiв на електровакуумнi насоси на
машинах G & P;
- Розроблено електричну схему, написано програму управлiння,
розроблений i виготовлений конвеєр для транспортування пачок лiнiї
Winkler 616-1 на пакувальну машину Casmatic;
- Розроблено та реалiзовано пристосування по вiдбракування порожнiх
коробок на машинi Jones i систему оптичного стеження для
вiдбраковування неповних мiшкiв на машинi Quattro;
- Зменшено використання клею для приклеювання останнього листа
рулону за допомогою виготовлення та застосування пластини iншого
типу на обладнаннi Gambini;
- Спроектована i виготовили оснащення на ряд продуктiв: 1/12
складання серветки i група товарiв 12БП / 48тб рулонiв;
- Створено систему автоматичного цiлодобового on-line монiторингу
швидкостi роботи обладнання.
У 2018 роцi за власним складу (вул. Г. Гонгадзе, 25, склад готової
продукцiї №1) проведенi роботи:
1.Реконструкцiя вiдсiку на №4 (утеплення стiновий перегородки,
демонтаж стелажного обладнання i повний перехiд на пiдлогове
зберiгання товарiв).
2.Реконструкцiя протипожежного водопроводу (встановлена дворiвнева
пожежна сигналiзацiя з використанням димових i вогневих датчикiв з
виведенням сигналу на пульт вiдстеження охоронно-пожежної фiрми;
вiдремонтованi пiдводи води до протипожежного водопроводу складу
iз замiною електромагнiтних засувок i установкою нової автоматики.

За орендованих складу (вул. Карбишева, 2, склад готової продукцiї №2)
проведенi роботи:
1. Встановлення системи вiдеоспостереження.
На складi сировини (склад №3) був проведений капiтальний ремонт
рампи з облаштуванням монолiтної пiдпiрної стiни i замiною
асфальтобетонного покриття.
На територiї виробництва було вiдремонтовано асфальтобетонне
покриття в'їзду, а також зони завантаження готової продукцiї.
У 2018 роцi була облаштована зона приймання та порiзки дров для
твердопаливного котельнi, а також придбаний i встановлений
гiдравлiчний колун для розколювання дерев'яних колод.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
45 340
32 082
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
8 608
8 608
Скоригований статутний капітал
8 608
8 608
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв товариства: "Чистi активи" ="Активи" - "Зобов'язання"
Опис
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 та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредити банку - J&T Banka
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
143 068

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

27.09.2018
X

143 068
0

5,6
X

30.09.2024
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

11 277

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X
288 510
X
X
X
442 855
X
X
В 2018 роцi вiжбулась змiна кредитуючих банкiв. Погашення
заборгованостi переде ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" ПАТ
"Таскомбанк", ПАТ "Укрсоцбанк", та отримання кредиту вiд
J&T Banka (Чехiя). Збiльшення заборгованостi по кредитах
вiдбулось за рахунок отримання додаткового фiнансування вiд
J&T Banka (Чехiя), Збiльшення iнших зобовязань вiдбулось за
рахунок зростання кредиторської заборгованостi за сировину
та матерiали перед постачальниками.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2
3
4
5

Основні
види
продукції
2
Серветки
Папiр
туалетний
Рушники
паперовi
Носовi
хустинки
Iншi товари

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
2613
2065

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
2665
167228,74
26,69
1983
127771,38
22,68

4
126808
85973

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
32,38
21,95

1983

86238

22,02

1959

131004,17

23,26

1731

92467

23,61

1727

127103,06

22,57

0

109

0,03

0

10146,32

1,8

у грошовій формі
(тис.грн)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Матерiальнi витрати

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
89,86

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

Аудиторська фiрма "Серко"
Приватне підприємство
20135311
43000, Україна, Волинська обл.,
Луцький р-н р-н, м. Луцьк, вул. 8
Березня, буд. 1
№1390
Аудиторська палата України
30.06.1994
(0332) 232220
(0332) 785671
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку та аудиту
Послуги в 2018 роцi надавались згiдно
договору №11 вiд 07.03.2018р.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний Депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Б.Грiнченка, 3
АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.09.2006
(044) 2796540
(044)2791322
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Послуги в 2018 роцi надавались згiдно
договору про обслуговування емiсiї вiд
27.01.2015 р. № ОВ-7582.
Публiчне акцiонерне товариство
комерцiйний банк "Приватбанк"
Публічне акціонерне товариство
14360570
49094, Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги,
50
АВ №185016

діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
17.10.2012
(0332) 777725
(0332) 777725
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв
Послуги в 2018 роцi надавались згiдно
договору
про
вiдкриття
та
обслуговування рахункiв у цiнних
паперах № ЕВ-05/10 вiд 16 серпня 2010
р.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Висловлюємо офiцiйну позицiю осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї ПрАТ "ВГП" та
пiдписують рiчну iнформацiю емiтента за 2018 рiк про те, що, наскiльки нам вiдомо:
1.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку,
що вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.
2.
Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i
здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi

