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

Нарiца Євген Юлiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
26.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05394618

4. Місцезнаходження

УКРАЇНА, 87500, Донецька область, Орджонiкiдзевський район, м.
Марiуполь, Станiславського, 9

5. Міжміський код, телефон та факс

(0629)40-90-55, (0629)40-90-44

6. Електронна поштова адреса

markograf@markograf.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016
(дата)

2. Річна інформаця опублікована у
82(2336), Відомості НКЦПФР

28.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.markograf.net
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2016
(дата)

ЗМІСТ
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки
В складi рiчного звiту вiдсутнi: п. 3 Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - так як емiтент участi в
створеннi юридичних осiб не примав; п. 4 Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - Товариство не має
посади корпоративного секретаря; п. 5 Iнформацiя про рейтингове агенство - так як нi з одним з рейтингових агенств
договорiв не укладено; п. 10 Iнформацiя про дивiденди - так як Товариство дивiденди не нараховувало та не
виплачiвало; п. 12 Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск
облiгацiй не здiйснювало; 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск
лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариства не випускались; 4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - так
як Товариство випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювало. 5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiснювало викуп власних акцiй; п. 15 Iнформацiя про
забеспечення випуску боргових цiнних паперiв - так як Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало; п.
18 Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювало; п. 19
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття (1-5) - так як Товариство випуск iпотечного покриття не
здiйснювало; п. 20 Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття - так як Товариство випуск iпотечного покриття не здiйснювало; п. 21 Iнформацiя про випуски
iпотечних сертифiкатiв, п. 22 Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних
сертифiкатiв не здiйснювало; п. 23 Основнi вiдомостi про ФОН, п. 24 Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, п. 25
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, п. 26 Розхрахунок вартостi чистих активiв ФОН, п. 27 Правила
ФОН - так як Товаристо сертифiкати ФОН не випускало; п. 28 Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) заповнюється емiтентами професiйними участниками ринку цiнних паперiв; п. 30 Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка
складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку - Товариство перейшло на мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку; п. 32 Звiт про стан об`єкта нерухомостi - так як Товаристо цiльовi облiгацiї не випускало.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ"

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

Виписка

3. Дата проведення державної реєстрації

20.03.1997

4. Територія (область)*

Донецька область

5. Статутний капітал (грн)

4109893

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)

57

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

23.99 - ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МIНЕРАЛЬНИХ ВИРОБIВ, н.в.i.г.
46.90 - НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ
68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ
ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

10. Органи управління підприємства

- Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв та в
межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює
дiяльнiсть Директора;
- Директор - виконавчий орган Товариства;
- Ревiзiйна комiсiя - орган, який здiйснює контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Директора Товариства.

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

Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк", м.Київ

2) МФО банку

321767

3) Поточний рахунок

26006010052731

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

Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк", м.Київ

5) МФО банку

321767

6) Поточний рахунок

26006010052731

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

1
Придбання, зберiгання, вiдпуск прекурсорiв (списку 2
таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних
речовiн i прекурсорiв"

Номер
ліцензії
(дозволу)
2
серiя АЕ
№190047

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

3

4

5

13.12.2012 Державна служба 29.11.2017
України з контролю
за наркотиками

Опис:
Пiсля закiнчення дiї лiцезiї емiтент планує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника
Держава в особi
Донецької обласної
Ради народних
депутатiв

Код за ЄДРПОУ
засновника
та/або учасника
24068072

Місцезнаходження

Україна, Донецька область,
Ворошилiвський, 83105, м.
Донецьк, б-р Пушкiна, 34

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
0

Прізвище, ім'я, по
Серія, номер, дата видачі та найменування органу,
Відсоток акцій (часток, паїв), які
батькові фізичної особи
який видав паспорт*
належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
д/н

д/н, д/н, д/н

Усього
___________
* Заповнювати не обов'язково.

0
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада

Директор

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

Нарiца Євген Юлiйович

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

ВТ, 115117, 09.09.2014, Жовтневим РВ у м. Марiуполi ГУ ДМС
України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Ждановський металургiйний iнститут; спецiальнiстьелектропостачання промислових пiдприємств, мiст i сiльского
господарства; квалiфiкацiя - iнженер-електрик.

6) стаж роботи (років)**

32

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

Заступник директора з загальних питань ПАТ "МАРКОГРАФ"

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

03.06.2015, на 1 рiк

9) опис

Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який
здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, що передбачає
його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики
Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв та
Наглядовiй радi Товариства й органiзує виконання їх рiшень. В
межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених чинним
законодавством України та цим Статутом, директор приймає
рiшення про вчинення правочинiв (укладання угод, договорiв,
контрактiв), про iнвестування коштiв i майна Товариства, про
здiйснення Товариством iнших операцiй та про участь Товариства в
iнших цивiльно-правових i господарсько-правових вiдносинах.
Директор Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi
Товариства та представляти iнтереси Товариства останнього, з
урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, вчиняти дiї вiд
iменi Товариства, у тому числi, але не виключно: представляти
Товариство та виступати вiд iменi Товариства у вiдносинах з
українськими та iноземними фiзичними та юридичними особами,
державними та судовими органами та будь-якими iншими
суб'єктами; вiдкривати та закривати поточнi та iншi рахунки
Товариства в банкiвських установах; розпоряджатися майном та
коштами Товариства згiдно з чинним законодавством та цим
Статутом; пiдписувати документи грошового, кредитного та
майнового характеру, звiти та баланси Товариства; приймати на
роботу, переводити з посад та звiльняти з роботи працiвникiв,
укладати трудовi угоди, застосовувати заохочення та
дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до законодавства;
затверджувати внутрiшню структуру управлiння Товариством;
визначати органiзацiйну структуру Товариства, у тому числi
створювати, реорганiзовувати та лiквiдувати вiддiли, цехи та iншi
структурнi пiдроздiли Товариства, визначати їх функцiональноорганiзацiйне призначення та вiдповiднi посадовi й функцiональнi
обов'язки керiвникiв таких пiдроздiлiв; давати вказiвки, обов'язковi
для виконання всiма працiвниками Товариства. Iншi посади на iнших
пiдприємствах не обiймає. Директор ПАТ "МАРКОГРАФ"
винагороду в натуральнiй формi не отримує, посадовий оклад
згiдно штатному розкладу складає 9 000,00 (дев’ять тисяч) гривень.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх
п`яти рокiв: Економiст з матерiально-технiчного постачання 1
категорiї; Заступник директора з загальних питань. Загальний
стаж роботи - 32 роки. Посадова особа немає не погашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiни в персональному
складi: Протокол 7/15 вiд 02.06.2015р. Наглядової ради ПАТ
"МАРКОГРАФ" - Хiора В.С. звiльнений з посади директора, новим
директором призначено Нарiцу Є.Ю.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Бондаренко Анатолiй Васильович

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

СН, 991698, 03.11.1998, Ленiнградським РУ ГУ МВС України у м.
Києвi

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

35

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

ТОВ "МИЛИТЕКС" - директор

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

17.04.2015, на 3 роки

9) опис

Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Трудова дiяльнiсть почалась з
1981 року: учень слюсаря (Київський завод автоматики); навчання у
Київському полiтехнiчному iнститутi (1982-1988); лаборант
хоз.договiрної тематики (Київський полiтехнiчний iнститут);
iнженер (ОНIЛ КНIЛ Реактор); начальник вiддiлу маркетингу (ТОВ
Резерв); Директор (ТОВ НВТ Мiлiтекс); з 2007 року та по
теперiшнiй час - консультант з економiчних питань ТОВ
"МИЛИТЕКС" (м.Київ). Посадова особа немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Наглядова рада є постiйно
дiючим органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю
директора Товариства та захист прав акцiонерiв Товариства.
Голова наглядової ради Товариства керує роботою Наглядової
ради, скликає та веде засiдання Наглядової ради, контролює
виконання рiшень Наглядової ради, пiдписує документи вiд iменi
Наглядової ради та здiйснює iнщi функцiї. Голова наглядовой ради
представляє наглядову раду у вiдносинах з державними та
громадськими органами й органiзацiями, будь-яими юридичними та
фiзичними особами, в тому числi нерезидентами, органами
управлiння i контролю Товариства; пiдписує документи вiд
iменiНаглядової ради; координує пiдготовку i затверджує перелiк
питань порядку денного засiдань Наглядовой ради; здiйснює iншi
функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради
Товариства в межах її повноважень. Голова наглядової ради
Товариства виконує свої обов'язки без отримання виногороди.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Якуб Iгор Михайлович

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

МЕ, 378588, 01.06.2004, Солом`янським РУ ГУ МВС України в м.
Києвi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища, Київське вище вiйськове училище.

6) стаж роботи (років)**

40

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

Заступник голови представництва в Українi Карбон груп Кфт
Угорщина (м.Київ)

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

17.04.2015, на 3 роки

9) опис

Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Трудова дiяльнiсть почалась з
1976 року: служба у збройних силах України (1976-1992 р.);
навчання у Київському полiтехничному унститутi (1976-1981 р.);
головний iнженер (ТОВ Гама); директор (ТОВ "Резерв"); директор
(ТОВ "АСАТ"); комерцiйний представник (представництво в Українi
Рустiк Керешкеделмi Бететi Таршаша, Угорщина); директор
(представництво в Українi Карбон Груп Корт, Угорщина); директор
(ТОВ Реалтi Хунгарi Україна); генеральний директор (ТОВ
"Iнтерформ Консалтинг"); перший заступник директора (ТОВ
Адвокатська компанiя АйЕлДжi); заступник голови представництва
в Українi Карбон груп Кфт Угорщина (м.Київ); з 16.11.2013 р. та по
теперiшнiй час заступник директора ТОВ "ФIНIГРIФ" (м.Київ).
Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Наглядова рада є постiйно дiючим органом
Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора
Товариства та захист прав акцiонерiв Товарива. Наглядова рада не
має права втручатися в оперативну дiяльнiсть директора
товариства. Член Наглядової ради здiйснує свої повноваження,
дотримуючись умов цивiльно-правового договору з Товариством та
вiдповiдно до Статуту Товариства. З метою виконання своїх
повноважень члени Наглядової ради мають право одержувати вiд
посадових осiб Товариства будь-яку необхiдну їм iнформацiю
(документи, матерiали, тощо), а також особистi пояснення
посадових осiб Товариства. Член Наглядової ради товариства
виконує свої обов` язки без отримання винагороди.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Хроменкова Наталiя Миколаївна

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

СО, 014068, 26.12.1982, Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

35

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

Представництво фiрми "Рустiк Керешкеделмi Бететi Таршаша"
(Угорщина) в Українi -провiдний iнженер програмiст;

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

17.04.2015, на 3 роки

9) опис

Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Трудова дiяльнiсть почалась з
1981 року: оператор ЕВМ (Мiнський приладобудiвний завод);
iнженер-програмiст (Мiнський приладобудiвний завод);
ст.лаборант наукової лабораторiї iнженерно-радiотехнiчного
училища м.Київа; iнженер (там же); контролер лома чорних та
кольорових металiв ВТК Череповецького металургiйного комбiнату;
iнженер-програмiст вiддiлу АСУ залiзничого транспорту
м.Череповець; iнженер-програмiст 2 категорiї вiддiлу АСУ (там же);
iнженер 1 категорiї вiддiлу реабiлiтацiї репродуктивної функцiї
жiнок Iнститутут педiатрiї, акушерства та гiнекологiї м.Київа;
провiдний iнженер-програмiст представництва фiрми "Рустiк
Керешкеделмi Бететi Таршаша", Угорщина; з 2001 р. по теперiшнiй
час - заст.директора з iнформацiйного забезпечення ТОВ
"МИЛИТЕКС" (м.Київ). Посадова особа немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Наглядова рада є постiйно
дiючим органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю
Директора Товариства та захист прав акцiонерiв Товарива.
Наглядова рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть
директора товариства. Член Наглядової ради здiйснує свої
повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору з
Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. З метою
виконання своїх повноважень члени Наглядової ради мають право
одержувати вiд посадових осiб Товариства будь-яку необхiдну їм
iнформацiю (документи, матерiали, тощо), а також особистi
пояснення посадових осiб Товариства. Член Наглядової ради
товариства виконує свої обов` язки без отримання винагороди.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Олешко Сергiй Миколайович

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

СО, 063789, 13.05.1999, Старокиївським РУ ГУ МВС України в
м.Києвi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища, Вище iнженерно-радiотехничне училище, автоматизованi
системи управлiння, вiйсковий iнженер з радiоелектронiки

6) стаж роботи (років)**

34

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

Директор представництва фiрми Карбон Груп Кфт Угорщинi
(м.Київ)

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

17.04.2015, на 3 роки

9) опис

Загальний стаж роботи 34 роки. Трудова дiяльнiсть: В перiод з
1976 по 1995 р.р.- вiйскова служба, з 1995 р. торговий представник
фiрми "Rustic" (Угорщина) в Українi, директор Представництва
фiрми Карбон Груп Кфт Угорщина (м.Київ), з 16.11.2013 р. та о
теперiшнiй час начальник управлiння зовнiшньоекономiчних
стосункiв ПАТ "Український графiт" (м.Запорiжжя). Посадова особа
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який
здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора Товариства та захист
прав акцiонерiв Товарива. Наглядова рада не має права втручатися
в оперативну дiяльнiсть директора товариства. Член Наглядової
ради здiйснує свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-

правового договору з Товариством та вiдповiдно до Статуту
Товариства. З метою виконання своїх повноважень члени
Наглядової ради мають право одержувати вiд посадових осiб
Товариства будь-яку необхiдну їм iнформацiю (документи,
матерiали, тощо), а також особистi пояснення посадових осiб
Товариства. Член Наглядової ради товариства виконує свої обов`
язки без отримання винагороди.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

ТОВ "Джерело" Лтд" (м.Київ)

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

д/н, 14343896, д/н

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

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

д/н

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

06.04.2012, на 4 роки

9) опис

Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства органiзує роботу Ревiзiйної
комiсiї, скликає та веде засiдання Ревiзiйної комiсiї, координує
пiдготовку i затверджує перелiк питань порядку денного засiдань
Ревiзiйної комiсiї, доповiдає про результати проведених Ревiзiйною
комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi
Товариства та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї
дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах її повноважень. Ревiзiйна
комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансовогосподарську дiяльнiсть Директора Товариства, що передбачає
здiйснення нею планових та позапланових перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства. Голова та члени Ревiзiйної
комiсiї виконують свої обов`язки без отримання виногороди. Змiн
протягом року не вiдбувалося.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

ТОВ "МИЛИТЕКС" (м.Київ)

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

д/н, 19071451, д/н

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

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

д/н

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

06.04.2012, на 4 роки

9) опис

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансовогосподарську дiяльнiсть директора Товариства, що передбачає
здiйснення нєю планових та позапланових перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї
вправi брати участь у засiданнях Наглядової Ради та бути
присутнiми при прийняттi рiшень директором Товариства. З метою
виконання власних повноважень члени Ревiзiйної комiсiї мають
право одержувати вiд посадових осiб Товариства будь-яку
необхiдну їм iнформацiю (документи, матерiали, тощо), а також
особистi пояснення посадових осiб. Члени Ревiзiйної комiсiї
виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Змiн протягом
року не вiдбувалося.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

ТОВ "ФIНIГРIФ" (м.Київ)

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

д/н, 22928429, д/н

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

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

д/н

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

06.04.2012, на 4 роки

9) опис

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансовогосподарську дiяльнiсть директора Товариства, що передбачає
здiйснення нєю планових та позапланових перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї
вправi брати участь у засiданнях Наглядової Ради та бути
присутнiми при прийняттi рiшень директором Товариства. З метою
виконання власних повноважень члени Ревiзiйної комiсiї мають
право одержувати вiд посадових осiб Товариства будь-яку
необхiдну їм iнформацiю (документи, матерiали, тощо), а також
особистi пояснення посадових осiб. Члени Ревiзiйної комiсiї
виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Змiн протягом
року не вiдбувалося.

___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Директор

Прізвище,
Паспортні дані Кількість
Від
Кількість за видами акцій
ім'я, по
фізичної особи
акцій
загальної
прості
прості на
привілейовані привілейовані
батькові
(серія, номер,
(шт.)
кількості
іменні пред'явника
іменні
на
фізичної
дата видачі,
акцій (у
пред'явника
особи або
орган, який
відсотках)
повне
видав)* або
найменування
код за
юридичної
ЄДРПОУ
особи
юридичної
особи
2
Нарiца Євген
Юлiйович

3
ВТ, 115117,
09.09.2014,
Жовтневим РВ
у м. Марiуполi
ГУ ДМС
України в
Донецькiй
областi

4
0

5
0

6
0

7

8

9

0

0

0

Голова
Бондаренко
Наглядової Анатолiй
ради
Васильович

СН, 991698,
50
03.11.1998,
Ленiнградським
РУ ГУ МВС
України у м.
Києвi

0.00030414 50

0

0

0

Член
Якуб Iгор
Наглядової Михайлович
ради

МЕ, 378588,
50
01.06.2004,
Солом`янським
РУ ГУ МВС
України в м.
Києвi

0.00030414 50

0

0

0

Член
Хроменкова
Наглядової Наталiя
ради
Миколаївна

СО, 014068,
26.12.1992,
Московським
РУ ГУ МВС
України в м.
Києвi

50

0.00030414 50

0

0

0

0

0

0

0

0

Член

Олешко Сергiй СО, 063789,

0

Наглядової Миколайович
ради

13.05.1999,
Старокиївським
РУ ГУ МВС
України в
м.Києвi

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

ТОВ
"Джерело"
Лтд

д/н, 14343896,
д/н

13556

0.08245957 13556 0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

ТОВ
"ФИНИГРИФ"

д/н, 22928429,
д/н

47000

0.28589552 47000 0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

ТОВ
"МИЛИТЕКС"

д/н, 19071451,
д/н

4259

0.025907

0

0

0

64965

0.39517452 64965 0

0

0

Усього

4259

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування Код за Місцезнаходження Кількість
юридичної
ЄДРПОУ
акцій
особи
(шт.)

Компанiя
66,325
"Крестмор
Маркетiнг Лтд"
Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*
д/н

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на
пред'явника

БЕЛIЗ, -, 1074, Белiз 16297400 99.1351843 16297400 0
, Дорога Беррек 35

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування
органу, який видав паспорт**

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

д/н

д/н

д/н

Усього

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

д/н

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на
пред'явника
д/н

16297400 99.1351843 16297400 0

д/н

д/н

0

0

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

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

17.04.2015

Кворум зборів**

99.51

Опис

Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, звiту Наглядової ради
Товариства, звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
4. Про покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк.
5. Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
6. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв) з
членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв/контрактiв з ними.
9. Про вчинення значних правочинiв.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося.
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
1) Учасники зборiв, якi бажають виступити з питань порядку денного, повиннi подати письмову заяву
Секретарю зборiв до закiнчення строку обговорення вiдповiдного питання порядку денного. При
цьому встановлюється:
- виступ при обговореннi питання – до 5 хвилин;
- вiдповiдi на запитання – до 15 хвилин.
У заявi акцiонер повинен вказати iнформацiю про акцiонера (акцiонерiв), що подав(-ли) заяву, з
зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (найменування) та кiлькостi належних йому(їм) акцiй.
Такi заяви будуть фiксуватися Секретарем та передаватися Головi зборiв для надання слова
заявниковi. Анонiмнi заяви та заяви, якi по сутi не вiдносяться до порядку денного, а також тi, що
надiйшли пiсля голосування, – розглядатися не будуть.
2) Питання до доповiдачiв, якi не мiстять пропозицiй по сутi доповiдей, також повиннi бути складенi у
формi письмової заяви, мiстити iнформацiю про акцiонера (акцiонерiв), що поставив(-ли) запитання, з
зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (найменування) та кiлькостi належних йому(їм) акцiй.
Анонiмнi питання та питання, якi по сутi не вiдносяться до змiсту доповiдi, а також тi, що надiйшли
пiсля голосування, – розглядатися не будуть.
3) Аудiозапис, вiдео-, фото- та кiнозйомки зборiв забороненi.
4) При голосуваннi бюлетенями з питань порядку денного акцiонер (його представник):
- у разi згоди з проектом рiшення повинен пiдтвердити свою згоду, закресливши у бюлетенi графи
“ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;
- у разi незгоди з проектом рiшення повинен пiдтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетенi
графи “ЗА” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ПРОТИ”;
- у разi якщо вiн утримується при голосуваннi за проект рiшення, повинен пiдтвердити своє
волевиявлення, закресливши у бюлетенi графи “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу
“УТРИМАВСЯ”.
Незаповненi бюлетенi для голосування з питань порядку денного або заповненi з порушенням цього
порядку повиннi визнаватись лiчильною комiсiєю недiйсними.
5) Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється кумулятивним голосуванням. Загальна
кiлькiсть голосiв акцiонера (його представника) помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства,
що обирається, та зазначається у вiдповiдному бюлетенi, а акцiонер (його представник) має право
вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома
кандидатами.
Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу
кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Якщо кiлькiсть голосiв, яку акцiонер (його представник) вiддав за кандидата (кандидатiв), перевищує
загальну кiлькiсть голосiв, яку такий акцiонер має пiд час кумулятивного голосування, то голоси
акцiонера не враховуються лiчильною комiсiєю при пiдрахунку голосiв.
Якщо кiлькiсть голосiв, яку акцiонер (його представник) вiддав за кандидата (кандидатiв), є меншою
загальної кiлькостi голосiв, яку такий акцiонер має пiд час кумулятивного голосування, то лiчильною
комiсiєю враховуються голоси акцiонера вiдданi за кандидата (кандидатiв).
Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть
кандидатiв, за яких вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кiлькiсний склад органiв, то
рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад
органiв – несформованим.
Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися
обраними до складу органiв, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв’язку з тим, що два або
бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв, i результати такого голосування не дають змоги
визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним, то рiшення за результатами такого
кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад органiв – несформованим.
При кумулятивному голосуваннi члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними до їх
складу, орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу.
Голос, який надає акцiонеру голосуюча акцiя, є неподiльним, тому якщо акцiонер пiд час обрання
Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування розподiляє свої голоси мiж кiлькома

кандидатами, вiн може вiддати за кожного з кандидатiв цiлу кiлькiсть голосiв.
6) Пiсля збору бюлетенiв члени лiчильної комiсiї вiдкривають опечатанi урни та пiдраховують
результати голосування. Бюлетенi витягуються з урн у спецiальному мiсцi чи кiмнатi.
У разi технiчної неможливостi обробки бюлетенiв та оголошення результатiв голосування до
закiнчення роботи зборiв, Голова зборiв має право прийняти рiшення про оголошення результатiв
голосування пiсля перерви.
7) Тексти прийнятих зборами рiшень зачитуються Секретарем зборiв.
8) За рiшенням Голови зборiв, пiсля кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15
хвилин, а пiсля перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин.
9) Регламент роботи Загальних зборiв:
9.1) З другого питання порядку денного зборiв: “Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Директора, звiту Наглядової ради Товариства, звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк”,
доповiдачi – Директор Товариства – Хiора Володимир Савелiйович; Секретар зборiв – Балабанова
Тетяна Вiкторiвна. При цьому:
- час доповiдi Директора встановлюється до 20 хвилин;
- час доповiдi Секретаря зборiв встановлюється до 10 хвилин;
- проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №2.
9.2) З третього питання порядку денного зборiв: “Про затвердження рiчного звiту Товариства за
2014 рiк”, доповiдач – Директор Товариства – Хiора Володимир Савелiйович. При цьому:
- час доповiдi встановлюється до 20 хвилин;
- проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №3.
9.3) З четвертого питання порядку денного зборiв: “Про покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк”,
доповiдач – Директор Товариства – Хiора Володимир Савелiйович. При цьому:
- час доповiдi встановлюється до 10 хвилин;
- проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №4.
9.4) З п’ятого питання порядку денного зборiв: “Про визначення основних напрямiв дiяльностi
Товариства у 2015 роцi”, доповiдач – Директор Товариства – Хiора Володимир Савелiйович. При
цьому:
- час доповiдi встановлюється до 10 хвилин;
- проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №5.
9.5) З шостого питання порядку денного зборiв: “Про припинення повноважень членiв Наглядової
ради Товариства”, доповiдач Секретар зборiв – Балабанова Тетяна Вiкторiвна. При цьому:
- час доповiдi встановлюється до 10 хвилин;
- проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №6.
9.6) З сьомого питання порядку денного зборiв: “Про обрання членiв Наглядової ради Това-риства”,
доповiдач Секретар зборiв – Балабанова Тетяна Вiкторiвна. При цьому:
- час доповiдi встановлюється до 10 хвилин;
- проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №7.
9.7) З восьмого питання порядку денного зборiв: “Про затвердження умов цивiльно-правових
договорiв або трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства, та обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв/контрактiв з ними”, доповiдач Секретар зборiв –
Балабанова Тетяна Вiкторiвна. При цьому:
- час доповiдi встановлюється до 10 хвилин;
- проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №8.
9.8) З дев’ятого питання порядку денного зборiв: “Про вчинення значних правочинiв”, доповiдач –
Секретар зборiв – Балабанова Тетяна Вiкторiвна. При цьому:
- час доповiдi встановлюється до 10 хвилин;
- проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №9.
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:
1. Звiт Директора Товариства за 2014 рiк затвердити. Роботу Директора Товариства визнати
задовiльною.
2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк затвердити. Роботу Наглядової ради визнати
задовiльною.
3. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї
Товариства визнати задовiльною.
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:
1. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк затвердити.
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:
1. Встановити, що збитки Товариства за 2014 рiк у сумi 2 581 747 (два мiльйони п’ятсот вiсiмдесят
одна тисяча сiмсот сорок сiм) гривень 49 (сорок дев’ять) копiйок покриваються за рахунок
додаткового капiталу Товариства.
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:
1. Встановити, що основними напрямами дiяльностi Товариства у 2015 роцi визначенi: оптимiзацiя
органiзацiйної структури управлiння та впровадження у Товариствi антикризових заходiв
господарювання.
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:
1. У зв’язку iз закiнченням строку обрання на посаду, припинити повноваження членiв Наглядової
ради Товариства, а саме:
1.1. Бондаренка Анатолiя Васильовича;
1.2. Олешка Сергiя Миколайовича;
1.3. Хроменкової Наталiї Миколаївни;
1.4. Якуба Iгоря Михайловича.
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:

1. Обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi 4 (чотирьох) осiб у наступному складi:
1.1. Бондаренко Анатолiй Васильович;
1.2. Олешко Сергiй Миколайович;
1.3. Хроменкова Наталiя Миколаївна;
1.4. Якуб Iгор Михайлович.
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
2. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв – Панасюк Наталiю Олексiївну пiдписати вiд
iменi Товариства вiдповiднi договори з членами Наглядової ради.
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:
1. Надати згоду Директору Товариства, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою
Товариства, на вчинення значних правочинiв щодо укладення договорiв, угод, контрактiв з
вiдповiдним контрагентом:
1.1. на постачання енергоносiїв, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може складати не бiльш нiж 10
000 000 (десять мiльйонiв) гривень на рiк або її еквiвалент у iншiй iноземнiй валютi (для кожного
контрагента);
1.2. купiвлi-продажу або поставки сировини та матерiалiв, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може
складати не бiльш нiж 15 000 000 (п’ятнадцять мiльйонiв) гривень на рiк або її еквiвалент у iншiй
iноземнiй валютi (для кожного контрагента);
1.3. купiвлi-продажу або поставки готової продукцiї, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може
складати не бiльш нiж 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень на рiк або її еквiвалент у iншiй
iноземнiй валютi (для кожного контрагента).

___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компания УНIКА"

Організаційноправова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 01032, Саксаганського 70-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ № 520680

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.03.2010

Міжміський код та телефон

(044) 225-60-00

Факс

(044) 225-60-02

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

Договiр обов`язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Джерело" Лтд

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

14343896

Місцезнаходження

Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 04119, вул. Бiлоруська, 23 лiт "А"

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ № 286837

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 207-02-98

Факс

д/н

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

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

Публiчне акцiонерне товариство "Українська Бiржа"

Організаційноправова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

Україна, м. Київ, д/н, Київ, 01004, Шовковична, буд. 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АГ №399339

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

8 044 4957474

Факс

д/н

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

Опис

Договiр про включення до бiржевого списку № 63/L вiд 01.06.2011
р.

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

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Унiверсальний Полiс"

Організаційноправова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

31282197

Місцезнаходження

Україна, м. Київ, д/н, Київ, 01135, В.Чорновола, буд. 20

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ 284178

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.11.2013

Міжміський код та телефон

(044)482-33-33

Факс

(044)482-33-33

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Договiр обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої
та мiсцевої пожежної охорони, членiв добровiльної пожежної
дружини (команди)

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центр Аудит Сервис"

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24161736

Місцезнаходження

Україна, Донецька область, д/н, Марiуполь, 87548, Громової, буд.
69

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

№1627

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0629 511183

Факс

0629 511183

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Договiр на проведення аудиторської перевiрки з питань
пiдтвердження фiнансової звiтностi, складеної за мiжнародними
стандартами фiн.звiтностi за 2014 р.; надання висновку про
достовiрнiсть звiтностi за зазначений перiод.

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй
України"

Організаційноправова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

Україна, м. Київ, д/н, Київ, 04071, Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

не лiцензується

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

д/н

Міжміський код та телефон

0442791325

Факс

0442791322

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах,
обслуговування операцiй щодо розмiщення цiнних паперiв
бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй
щодо випущених цiнних паперiв

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

1

Номер
Найменування
Міжнародний
свідоцтва
органу, що
ідентифікаційний
про
зареєстрував
номер
реєстрацію
випуск
випуску
2

07.10.2010 210/05/1/10

3

4

Донбаське
UA 4000091219
територiальне
управлiння
НКЦПФР

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма випуску

5

6

Номінальна Кількість Загальна
Частка у
вартість
акцій
номінальна статутному
(грн)
(штук)
вартість
капіталі (у
(грн)
відсотках)

Акція проста
Бездокументарні 0.25
бездокументарна іменні
іменна

7

8

9

16439572 4109893

10
100

Згiдно рiшення Котирувальної комiсiї (№307 вiд 31.05.2011 р.) акцiї товариства включено до бiржевого списку 01.06.2011 р. в категорiю поза
лiстинговi цiннi папери. Закрите (приватне) розмiщення акцiй товариства у звiтньому перiодi не проводилось.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (у тому
числі злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ);

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ
КОМБIНАТ" засноване на базi Марiупольського графiтового комбiнату - першого в
Росiйськiй iмперiї графiтового заводу, працюючого з 1904 року на природнiй рудi
Старо - Кримського рудовища. Пiд час вiйни завод було повнiстю зруйновано i
вiдновлено пiсля визволення мiста, на новому мiсцi в схiднiй частинi м. Марiуполя, де
вiн i розташовується по теперiшнiй час. На природнiй сировинi завод продовжував
працювати до 1953 року. У 1949 роцi було винайдено засiб отримування графiту з
графiтвмiстних металургiйних вiдходiв, i з 1953 року завод є єдиним в країнах
колишнього СРСР пiдприємством по переробцi графiтоутримуючих металургiйних
вiдходiв. У 1981 роцi була отримана продукцiя в наслiдок переробки вiдходiв
абразивного виробництва, а у 1982 роцi - пiдприємство почало працювати i на
вiдходах електродного виробництва. У 2012 роцi з метою приведення назви типу
Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України "Про акцiонернi товариства"
змiнено найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ"

організаційна структура
емітента, дочірні підприємства,
філії, представництва та інші
відокремлені структурні
підрозділи із зазначенням
найменування та
місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі
відповідно до попередніх звітних
періодів;

Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi збори акцiонерiв. Органiзацiйна
структура Товариства: Директор, який керує вiдповiдно до чинного законодавства
виробничо-господарською i фiнансово-економiчною дiяльнiстю пiдприємства, несе
всю повноту вiдповiдальностi за наслiдки схвалюваних рiшень, збереження та
ефективне використання майна пiдприємства, а також за результати його
фiнансово-господарської дiяльностi. Функцiї процесу управлiння дiяльнiстю
Товариства розподiленi таким чином: 1. Заступник директора з комерцiйних питань
забезпечує постiйне пiдвищення рiвня комерцiйної роботи, вдосконалення її
технологiї, особливостi використання технiки управлiння для оперативної обробки
комерцiйної iнформацiї i управлiння комерцiйними процесами, органiзацiю розробки
планiв постачань сировини i матерiалiв та платежiв за сировину i матерiали,
реалiзацiю i надходження грошових коштiв, виявлення i встановлення найбiльш
рацiональних форм постачання. 2. Начальник виробничо-технологiчного вiддiлу
планує i здiйснює технiчне i оперативне керiвництво цехами i вiддiлом виробництва,
координує роботу технiчних служб комбiнату по випробуванню нових технологiчних
устаткувань, створює i освоює новi види продукцiї, планує i впроваджує новi технiки i
прогресивнi технологiї. 3. Заступник директора з безпеки забеспечує, органiзовує i
контролює роботу служби безпеки i режиму охорони. 4. Головний iнженер керує
всiма технiчними службами комбiнату, забеспечує систематичне пiдвищення
ефективностi виробництва, дотримання режимiв економiї матерiальних ресурсiв i
отримання вищих технiчних показникiв в роботi комбiнату. 5. Головний бухгалтер
забеспечує органiзацiю бухгалтерського облiку комбiнату, забеспечує рацiональну
систему документообiгу, здiйснює контроль за рацiональним i економiчним
використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забеспечує повний
облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв.
Забеспечує складання бухгалтерської звiтностi на основi даних бухгалтерського
облiку, первинних документiв в установленому порядку i термiни. На пiдставi даних
бухгалтерського облiку забеспечує достовiрнi складання фiнансової, статистичної
та податкової звiтностi в установленi термiни.

середньооблікова 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;

Згiдно до вимог стандарту ПАТ "МАРКОГРАФ" СТП 37-32-12 "Управлiння
персоналом" здiйснюється пiдготовка i пiдвишення квалiфiкацiї
персоналуПiдвищення або пониження розряду на комбiнатi вiдбувається на пiдставi
рiшення квалiфiкацiйної комiсiї, ща затверджується наказом директора коммбiната.
Присвоєння квалiфiкацiї, пiдвищення або пiдтвердження розряду здiйснюється за
рiшенням комiсiї тiльки пiсля атестацiї або вiдповiдного навчання, успiшного
виконання пробної роботи в повному обсязi згiдно технiчним умовам, наявностi
теоретичних знань у працiвника, передбаченних тарифно-квалiфiкацiйним
довiдником для данного рiвня квалiфiкацiї по професiї i складання працiвником
квалiфiкацiйних iспитiв. У випадках, коли працiвник в перiод квалiфiкацiйної
атестацiї не показав необхiдних теоритичних знань, або не виконав пробну роботу,
квалiфiкацiйна комiсiя може встановити додатковий термiн для пiдготовки до
повторного складання iспиту. При повторнiй несдачi iспиту, або пробної роботи
квалiфiкацiйна комiсiя готує подання про невiдповiднiсть працiвника посадi, яку вiн
займає. Ухвалюється рiшення про його переведення на iншу роботу або звiльнення
вiдповiдно Законодавства України. У 2014 роцi працiвникiв, якi пройшли пiдвищення
квалiфiкацiї, систему професiйного навчання, не було. Середньооблiкова
чисельнiсть штатних працiвникiв на 31.12.15 р. - 57 чол. Середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв - 11 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють неповний
робочий час - 34 чол. Фонд оплати працi в 2015 роцi зменьшився вiдносно до 2014
року у зв'язку зi зменьшенням обсягiв виробництва, скороченням штату, плинiсттю
кадрiв та переходом на скороченний робочий час. Фонд оплати працi у 2015 р. склав
1950,5 тис.грн (2014 р. - 2429,5 тис.грн.)

належність емітента до будьяких об'єднань підприємств,
найменування та
місцезнаходження об'єднання,
зазначаються опис діяльності
об'єднання, функції та термін

ПАТ "МАРКОГРАФ" не належить до будь-яких об'єднань пдприємств.

участі емітента у відповідному
об'єднанні, позиції емітента в
структурі об'єднання;
спільна діяльність, яку емітент
ПАТ "МАРКОГРАФ" спiльну дiяльнiсть не проводить з iншими органiзацiями,
проводить з іншими
пiдприємствами та установами.
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;
будь-які пропозиції щодо
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не
реорганізації з боку третіх осіб,
надходило.
що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих
пропозицій;
опис обраної облікової політики
(метод нарахування амортизації,
метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості
фінансових інвестицій тощо);

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком
оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування
МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi» та МСБО 16 «Основнi засоби».
Основою складання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi, мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та тлумачення, розробленi
Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Наказом № 1 вiд 05.01.2015р. пiдприємством була обрана на 2015 рiк наступна
облiкова полiтика:
1. Основою при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi є
чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень
мiжнародної фiнансової звiтностi.
2. Основнi засоби вiдображати в облiку за фактичними витратами на їх придбання,
доставку та встановлення . Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування
зносу вести у вiдомостях облiку основних засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємство обрало прямолiнiйний
метод, по котрому рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що
амортизується на термiн корисного використання об’єкту основних засобiв.
3. Амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати по прямолiнiйному методу.
4. Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечного
фонду нараховувати в першому мiсяцi використання 100% вiд їх вартостi.
5. До складу малоцiнних та необоротних матерiальних активiв вiдносити матерiальнi
активи вартiстю менш 2500 грн, з 01.09.2015 р. - 6000,00 грн. та термiном
використання бiльше одного року.
6. До запасiв включати сировину та матерiали, паливо, запаснi частини,
незавершене виробництво, готову продукцiю, МШП та напiвфабрикати.
Запаси облiковувати за первiсною вартiстю, яка включає витрати на придбання,
транспортування та доробку (переробку).
Вартiсть готової продукцiї вiдображати в облiку за фактичною собiвартiстю.
Вибуття запасiв здiйснювати за наступними оцiнками, за одним з таких методiв:
- матерiалiв, палива, запасних частин, МПШ – за середньозваженою собiвартiстю;
- товарiв – за цiнами продажу;
- готової продукцiї та напiвфабрикатiв – за середньозваженою собiвартiстю.
7. Створювати забезпечення на виплату вiдпусток персоналу.
8. Дебiторську заборгованiсть вiдображати у балансi за чистою вартiстю реалiзацiї.
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї визначати на момент вiдвантаження
продукцiї. Доходи вiд реалiзацiї послуг визначити на момент чинення послуг.
9. Накопичення даних про витрати та доходи в цiлях оподаткування здiйснювати на
пiдставi первинних документiв, фiксуючих здiйснення господарчих операцiй в
окремих вiдомостях з наступним використанням даних для складання декларацiї про
прибуток та податкової звiтностi.

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

Основною продукцiєю пiдприємства є графiт, технологiчнi та консистентнi мастила,
графiтовмiстнi сумiшi та iншi. Гнучкiсть виробництва, наявнiсть достатнiх
технологiчних ресурсiв дозволяє виготовляти поряд з традицiйними видами
продукцiї, також новi марки графiту за iндивiдуальними замовленнями споживачiв в
узгоджених об`ємах i термiни. Продукцiя, що випускається ПАТ "МАРКОГРАФ": графiт- використовується в ливарному, металургiйному, радiотехнiчному
виробництвах; при виробництвi гумотехнiчних виробiв; виготовленнi акумуляторiв; в
нафтогазодобувної промисловостi при проведеннi бурових робiт; для виготовлення
антикорозiйних покриттiв; для виготовлення консистентних змазок, що
застосовуються у високонавантажених вузлах тертя механiзмiв; в iнших
графiтоутримуючих змазках. - технологiчнi змазки - використовуються в ковальсько штампувальному виробництвi при гарячiй обробцi сталi i мiдних сплавiв; при
виготовленнi алюмiнiєвих профiлiв шляхом гарячого пресування; при литтi
кольорових сплавiв в рiзних режимах. - графiтоутримуючi сумiшi - використовуються
при розливцi вуглецевих спокiйних, низьколегованих i легованих марок сталi для
теплоiзоляцiї дзеркала металу в iзложницi. ПАТ "МАРКОГРАФ" у 2015 роцi виробив
продукцiю, а саме: 1. Вуглемiстський матерiал ВММ (код товару/товарної групи за

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
в загальному об'ємі 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;

"Товарна номенклатура зовнiшньоекономiчної дiяльностi" 3801100000) Обсяг
виробництва в натуральних одиницях -244,0 тн; Обсяг виробництва у грошовому
вираженнi (у дiючих цiнах) -1151,24 тис. грн; Доход (виручка) вiд реалiзацiї за
звiтний перiод -1385,21тис. грн. 2. Графiт ливарний скритокришталевий марки "ГЛС"
(код товару/товарної групи за "Товарна номенклатура зовнiшньоекономiчної
дiяльностi" 3801100000) Обсяг виробництва в натуральних одиницях -109,0 тн;
Обсяг виробництва у грошовому вираженнi (у дiючих цiнах) -540,86 тис. грн; Доход
(виручка) вiд реалiзацiї за звiтний перiод -505,46 тис. грн. 3. Графiт подрiблений
марки ГI-4 (код товару/товарної групи за "Товарна номенклотура
зовнiшньоекономiчної дiяльнiстi" 3801100000) Обсяг виробництва в натуральних
одницях - 239,0 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженнi (у дiючих цiнах) 1004,39 тис.грн.; Доход (виручка) вiд реалiзацiї за звiтнiй перiод - 1601,80 тис.грн. 5.
Вуглемiстський матерiал ПГ (код товару/товарної групи за "Товарна номенклатура
зовнiшньоекономiчної дiяльностi" 3801100000) Обсяг виробництва в натуральних
одиницях -108,0 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженнi (у дiючих цiнах) 373,79 тис. грн; Доход (виручка) вiд реалiзацiї за звiтний перiод -456,0 тис. грн. 6.
Iншi товари (послуги), обсяги виробництва або реалiзацiї яких становлять 5% та
меньше вiд загального обсягу (у вартiстному виразi) Обсяг виробництва в
натуральних одиницях -38,0 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженнi (в дiючих
цiнах) -379,0 тис.грн.; Доход (виручка) вiд реалiзацiї за звiтнiй периiод -947,2 тис.грн.
Робота пiдприємства мало залежить вiд сезоних змiн, але є залежнiсть вiд
економiчних обмежень у сферi взаємин з монополiстами по продажу енергоносiїв.
Попит на продукцiю комбiнату суттєво не змiнюється впродовж року. Пiдприємство
має можливiсть збiльшити виробництво готової продукцiї за рахунок якiстної та
дешевої сировини. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: Україна - 90,8% вiд
загального обсягу (у вартiстному вираженнi). Експорт - 9,2% вiд загального обсягу
(у вартiстному вираженнi), з яких СНД - 78,5%, ЕС - 21,5% За основними галузями: металургiйна промисловiсть - ПАТ "ММК iм.Iллiча", iнш.; промислове обладнання ТОВ "Бiлоцеркiвський завод Трiбо", Основнi споживачi(клiєнти): - графiт марки ГЛС1: ТОВ "Бiлоцеркiвський завод Трiбо"; - графiт марки ГI-4: ТОВ "Перспектива"; ПрАТ
"Металiт"; - вуглевмiстський матерiал ВММ: ПАТ "ММК iм.Iллiча", ПАТ "Завод
унiверсальне обладнання"; ТОВ "Перспектива" , матерiал марки ПГ:ПАТ
"Запорожабразiв" та iншi. Основними ризиками в дiяльностi комбiнату є вiдсутнiсть
сировини або збiльшення цiн на неї, теплоенергоресурси, збiльшення тарифiв на
перевозку автомобiльним та залiзничим транспортом, зменьшення об'ємiв поставок
сировини та як наслiдок - пiдвищення цiни на продукцiю та втрата ринкiв збуту. Для
зменшення цiх ризикiв ПАТ "Маркограф" повино знаходити нових постачальникiв
аналогiв сировини, контролювати цiнову полiтику та посилити контроль якостi
продукцiї. Необхiдно постiйно слiдкувати за попитом на ринку товарiв та вимогами
до необхiдної продукцiї. На цей час ПАТ "Маркограф" активно працює на
вiтчизняному ринку, широко спiвпрацюючи з країнами СНД (Росiя, Беларусь). Проте
протягом року спостерiгалася тенденцiя зменьшення обсягiв реалiзацiї у Росiйську
Федерацiю та початок напрацьовування торгiвельних стосункiв з Европейським
Союзом (Польща). Пiдприємство не має фiлiй, тому здiйснення комерцiйних операцiй
по збуту вiдбувається шляхом укладання прямих договорiв iз споживачами. Це
дозволяє бiльш оперативно реагувати на змiну попиту, цiнову полiтику, кон'юктуру
ринку. Для збiльшення обсягiв продажу використовуються такi методи, як вiдправка
комерцiйних пропозицiй поштою, факсом, постiйно ведуться телефонi переговори,
розмiщується iнформацiя в перiодичних виданнях, iнтернет-сайтах, ведеться робота
по залученню потенцiйно можливих споживачiв. Джерелом основних видiв сировини
для виробництва продукцiї є вiдчизнянi виробники. Проводиться робота по
погодженю на визначений перiод часу цiн та обсягiв, узгоджуються графiки по
оплатi. Основними видами сировини є: вуглецьвмiсний матерiал, вiдходи доменого та
електродного виробництва, кислоти, мастила. Виробництво графiту та мастил
знаходиться на сталому етапi розвитку. При iснуючi тенденцiї на ринку дедалi
бiльше загострюється цiнова та якiсна конкуренцiя мiж виробниками, яка дає
можливiсть захоплення долi ринку у лiдерiв галузi, тому що споживачi в умовах
сучасної кризи вимушенi шукати альтернативних постачальникiв продукцiї. ПАТ
"Маркограф" виробляє продукцiю, орiєнтуючись на рiзнi галузi
(автомобiлебудування, металургiйна промисловiсть, виробництво обладнання,
нафтогазодобуваюча промисловiсть). Але незалежно вiд намiрiв та дiй
пiдприємства, в умовах свiтової кризи, загострення конкуренцiї, необхiдна пiдтримка
з боку держави, а саме: створення сприятливих умов розвитку внутрiшнього ринку,
захист та розвиток вiдчизняного виробника, введення спецiальних тарифiв для
енергоємних пiдприємств, законодавча та кредитна пiдтримка. Основними
конкурентами ПАТ "Маркограф" є ПАТ "Азмол", ВАТ "Завальовський ГК", ВАТ
"Уралграфiт", ТОВ "Ньютек", НПП "Графiт", дешева iмпортна продукцiя з Росiї та
Китаю. На ринку графiтiв та мастил вiдчувається гостра конкуренцiя серед
виробникiв. Але ПАТ "Маркограф" пропонує якiсну продукцiю, яка вiдповiдає
вимогам нормативної документацiї та сертифiкована згiдно вимог ISO 9001. Постiйно
ведеться пошук можливостi до зниження собiвартостi продукцiї. ПАТ "Маркораф"
планує збiльшити обсяги реалiзацiї та виробництва за рахунок впровадження нових
технологiчних лiнiй та модернiзацiї iснуючого обладнання, пiдтримки дiючих
виробничих лiнiй. Планується осноєння нових видiв сировини, та розробка нових
видiв продукцiї, якi користуються попитом на ринку графiтiв та мастил.
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що занiмають 10% i
бiльше в загальному об'ємi постачання: - ПАТ "УКРГРАФIТ" (вуглемiстський
матерiал); - ТОВ "Хiмекс плюс" (кислота); - ТОВ ТД "Агринол"; - ПрАТ "Макрохiм"
(хiмiчна продукцiя).

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, її вартість і спосіб
фінансування;

Основнi придбання або вiдчуждення активiв за останнi пять рокiв (тис. грн.)
Придбання основних засобiв: Будинки,споруди та перед.пристрої - 2011р – 30.
2012р. – 107. 2013р. – 0. 2014р. – 0. 2015р. -0. Всього 137. Машини та обладнання
2011р – 39. 2012р – 14. 2013р. – 0. 2014р. – 0. 2015р. – 0. Всього – 53. Транспортнi
засоби 2011р – 0. 2012р – 0. 2013р. – 0. 2014р – 0. 2015р. – 0. Всього -0.
Iнструменти,прилади,iнвентар 2011р – 10. 2012р – 3. 2013р. – 0. 2014р – 0. 2015р – 0.
Всього - 13. Iншi основнi засоби 2011р – 3. 2012р – 0. 2013р. – 0. 2014р – 0. 2015р – 0.
Всього – 3. Малоцiйнi необоротнi мат.активи 2011р – 12. 2012р – 32. 2013р – 6.
2014р – 1. 2015р -2. Всього – 53. Бiблiотечнi фонди 2011р – 0. 2012р – 0. 2013р – 0.
2014р – 0. 2015р – 0. Вiдчуження основних засобiв: Будинки,споруди та
перед.пристрої - 2011р – 0. 2012р. – 19. 2013р. – 156. 2014р. – 0. 2015р. -17. Всього
192. Машини та обладнання 2011р – 11. 2012р – 161. 2013р. – 103. 2014р. – 2. 2015р.
– 181. Всього – 458. Транспортнi засоби 2011р – 0. 2012р – 16. 2013р. – 0. 2014р – 0.
2015р. – 0. Всього -16. Iнструменти,прилади,iнвентар 2011р – 6. 2012р – 11. 2013р. –
2. 2014р – 0. 2015р – 0. Всього - 19. Iншi основнi засоби 2011р – 0. 2012р – 3. 2013р. –
0. 2014р – 0. 2015р – 0. Всього – 3. Малоцiйнi необоротнi мат.активи 2011р – 10.
2012р – 12. 2013р – 0. 2014р – 3. 2015р -8. Всього – 33. Бiблiотечнi фонди 2011р – 0.
2012р – 0. 2013р – 0. 2014р – 0. 2015р – 0.
Основнi придбання основних засобiв 2011 р. група 3: Склад соляной к-ты
(достройка) 30. група 4: Мельница (модернизация) 8. Насосный агрегат К20/30 2.
Насосный агрегат ВК (с) 4. Насосный агрегат К20/30 с эл. дв. 2. ГНОМ 2. Насос
свердловинный 10. Мотокоса бензиновая 2. Компьютер 2. Трансформатор
сварочный 7. Всього 39. група 6: Кондиционер 8. Бетонолом 2. Всього 10. група 9:
Программа 1-С 2. Кофеварка 1. Всього 3. група 11: МНМА на суму 12. Всього за 2011
р.: 94. 2012 р . група 3: Артезианская скважина ( № 912 гд ) 107. Всього 107. група 4:
Программа "Web-сайт" 6. Программа "MD Standart" 2. Металлический бункер 6.
Всього 14. група 6: Знiмач гвинтовий 3. Всього 3. група 11 на суму 32. Всього за 2012
р.: 156. 2013р. - група 11 на суму 6. Всього за 2013 р.: 6. 2014р. група 11 на суму 1.
Всього за 2014 р.: 1. 2015р. - група 11 на суму 2. Всього за 2015 р.: 2. Вилучених з
експлуатацii. 2011 р - група 4: Эл. двигатель 1. Компьютер 1. Телефон Панасоник 1.
Бензоколонка 1. Трансформатор сварочный 2. Монитор 1. Холодильное
оборудование 2. Прилавки витрины 2. Всього 11. група 6: Прилавок приставной 1.
Ксерокс 5. Всього 6. група 11: МНМА на суму 10. Всього за 2011 р.: 27. 2012 р - група
3: Внутриплощ.пром.канализация 1. Внутриплощ.пром.канализация 13.
Внутриплощ.сети канализации 5. Всього 19. група 4: Монитор 15LG 500 Е/сист.бл./ 1.
Компьютер/Систем.бл Интел Пент.Монитор Самсунг/ 2. Линия самообслуживания 2.
ПК IBM 386/387 6. ПЭВМ IВМ 486 Дх2/487/66/8/210 2. ПЭВМ IВМ 486
Дх2/487/66/8/210 2. ПЭВМ IBM 80486 /Монитор Самсунг/ 1. Системный блок
GenuneIhtel Pentium (r) II 4. Ксерокс КМ М1ТА 8. Монитор Valiance 1. ПТК на базе IBM
386 2. Монитор SAMSUNG master 5500 1. ВОдоподогреватель 1. Контейнер
резиновый 1. Вакуум-насос 3. Системный блок CEJ-950/128Mb 2. Компъютер
"Pentium - 200 ММХ" 2. . Систем.блок ПК S 2.8/256 Md/80/DVD в сбореd c,jht 1.
Гениратор 1. Автомат д/газ волы 2. Станок фрезерный 1. Панель к эл/печи 1.
Пишущая машинка "Optima ZP-50" 1. Насос "ГНОМ" 16х16 1. Насос "ГНОМ" 10х10 1.
Бензоколонка 1. Бензоколонка 1. Фильтр натрий катеонитовый 1. Глушитель на
компрессор 20. Насос центробежный фарфор.без эд.двигателя Х20-53ф 1. Насос
центробежный фарфор.без эл.двиг. Х 20-53 ф\ 1. Насос центробежный
фарфор.без эл.двигат.Х20-53 ф 1. Насос центробежн.фарфоров. без эл.двиг.Х 2053 ф 1. Классификатор 8. Мельница вибрационная 11. Сборник кислоты 1.
Мельница шаровая 42. Сатуратор 1. Коммутатор 1. Автомат д/газ воды 1.
Тестомесильная машина ТММ-1М 1. РРО M1N1 500.02 1. Вентилятор ц4-76 3.
Вентилятор Ц 4-76 3. Холодильное оборудование 1. Универсальная машина 8.
Электроплита 4 .Всього 163. група 5: ЦЕМЕНТОВОЗ ТУ-10А 15. Всього 15. група 6:
Таль ручная 5-и гранная 1. Холодильник 1. Кондиционер Daewoo DWB121c 2. РН
метр лаборат. РН-121 1. Сковорода эл-кая 1. Котел эл/пищеварочный 2. Котел
эл/пищеварочный 2. Всього 10. група 9: 1С Зарплата и кадры програмное обеспеч. 1.
Програмное обеспечение1С 2. Всього 3. група 11 на суму: 12. Всього за 2012 р. 222.
2013 г. - группа 3: Насосная станция хвостового хоз-ва 36,12157. Внеплощадочная
сеть водопровода техничекой воды 71,80402. 2/х секционный отстоиник 48,147.
156,07259. группа 4: Установка АИВ 7. Трансформатор 2. Трансформатор
сварочный 1. Дробилка роторная ДР-500 2. Емкость 60 м3 для сульфата 5,95584.
Емкость для сульфата 5,95584. Шкаф распределительный силовой 1. Транспортер
6. Трансформатор 2. Гомогенизатор 5. Электроштабелер 11. Гомогенизатор
1,03509. Короб для сбора графита 1. Котел паровой 40,07842. Дымосос
центр.односторонний 4. Бензоколонка 2. Кран балка 4. Сборник кислоты 2.
103,02519. группа 6: Измерительный прибор 2. Всього 2. Всего за 2013 год
261,09778. 2014р. - группа 4: Мотокоса бензиновая Олео-Мак Sparta 25 1. група 11
на суму: 4. Всего за 2014 год 5. 2015р. - группа 3: Наружное эл. освещение СБО 17.
Всього 17. группа 4: Агрегат для выдувания п/этилен. тары 117. Испытател. стенд
для п/э бочек 3. Насос СМ80-50-200/2 с эл.дДвиг. 1. Насос Х-50-32-125К (эл.дв.) 1.
Насос фекальный 2. Процессор AMD Sempron 140 box 1. Системный блок "Master" С
8833 1. Мельница шаровая 55. Всього 181. група 11 на суму: 8. Всего за 2015 год 206
.
Про запаси придбаннi та списаннi за останнi п'ять рокiв ( у тис.грн.) . ПРИДБАННЯ:
Сирiє та матерiали 2011р. 7919 2012р. 8772 2013р. 4614 2014р. 2671 2015р. 1328
ВСЬОГО: 25304.
Паливо 2011р. 1090 2012р.1024 2013р. 587 2014р. 465 2015р. 258 ВСЬОГО 3424
Тара 2011р. 55 2012р.28 2013р. 11 2014р. 10 2015р. 46 ВСЬОГО 150
Будiвельнi матерiали 2011р. 0 2012р. 0 2013р. 0 2014р. 0 2015р. 0 ВСЬОГО 0

Запаснi частини 2011р. 383 2012р. 200 2013р. 60 2014р. 30 2015р. ВСЬОГО 673
МШП 2011р. 83 2012р. 60 2013р. 32 2014р. 25 2015р. 23 ВСЬОГО 223
РАЗОМ: 2011р. 9530 2012р. 10084 2013р. 5304 2014р 3201 2015р. 1655 ВСЬОГО
29774
СПИСАННЯ:
Сирiє та матерiали 2011р. 7680 2012р. 9019 2013р. 4857 2014р. 2761 2015р. 1396
ВСЬОГО: 25713
Паливо 2011р. 1040 2012р. 1061 2013р 605. 2014р. 468 2015р. 405 ВСЬОГО: 3579
Тара 2011р. 38 2012р. 54 2013р 25. 2014р. 7 2015р. 4 ВСЬОГО: 128
Будiвельнi матерiали 2011р. 2 2012р. 0 2013р. 0 2014р. 0 2015р. 70 ВСЬОГО: 72
Запаснi частини 2011р. 345 2012р. 155 2013р. 89 2014р. 2015р. 55 ВСЬОГО: 644
МШП 2011р. 95 2012р. 104 2013р. 35 2014р. 26 2015р. 22 ВСЬОГО: 282
РАЗОМ: 2011р. 9200 2012р. 10393 2013р. 5611 2014р. 3317 2015р. 1897 ВСЬОГО:
30418
Запаси облiковуються за первiсною вартiстю, яка включає витрати на придбання,
транспортування та доробку (переробку), облiк вибуття ведеться за методом
середньозваженої собiвартостi. Сировина та матерiали входять до складу
виготавленої продукцiї. Паливо використовується для технологiчних потреб
виробництва та експлуатацiю транспортних засобiв. Тара - для упакування готової
продукцiї. Будiвельнi матерiали - для виконання будiвельних работ. Запаснi частини
використовуються для проведення ремонтiв обладнання, транспортних засобiв,
инструментiв. Дебiторська заборгованiсть за останнi п'ять рокiв на (у тис.грн.): За
товари , роботи, послуги 31.12.2011 – 956. 31.12.2012 – 1042. 31.12.2013 – 550.
31.12.2014 – 269. 31.12.2015 – 195. З бюджетом 31.12.2011 – 91. 31.12.2012- 558.
31.12.2013 -731. 31.12.2014 – 526. 31.12.2015 - 118. За виданими авансами
31.12.2011 – 194. 31.12.2012 – 160. 31.12.2013 – 131. 31.12.2014 – 127. 31.12.2015 –
103. Iнша поточна заборгованiсть 31.12.2011 – 12. 31.12.2012 – 11. 31.12.2013 – 7.
31.12.2014 – 2. 31.12.2015 – 1. РАЗОМ: 31.12.2011 - 1253. 31.12.2012 – 1771.
31.12.2013- 1419. 31.12.2014 –924 31.12.2015 – 417. Iнформацiя про незавершене
будiвництво за останнi 5 рокiв (тис.грн.): Кап.будiвництво (котельня) 31.12.2011 – 25.
31.12.2012 – 25. 31.12.2013 – 25. 31.12.2014 – 25. 31.12.2015 – 25. Металевий бункер
31.12.2011 – 6. 31.12.2012 – 0. 31.12.2013 -0. 31.12.2014 – 0. 31.12.2015 0.Обладання для їдальнi 31.12.2011 – 132. 31.12.2012 – 132. 31.12.2013 – 132.
31.12.2014 -132. 31.12.2015 – 132. Iнше 31.12.2011 – 10. 31.12.2012 – 3. 31.12.2013 –
1. 31.12.2014 – 0. 31.12.2015 -0. МАЗ 31.12.2011 – 5549. 31.12.2012 – 7. 31.12.2013 –
7. 31.12.2014 – 7. 31.12.2015 – 0. Скважина для техн. водосн. 31.12.2011 -101.
31.12.2012 – 0. 31.12.2013. 31.12.2013 – 0. 31.12.2014 – 0. 31.12.2015 - 0. РАЗОМ:
31.12.2011 – 281. 31.12.2013 – 167. 31.12.2014 – 165. 31.12.2015 – 157. 31.12.2015 –
157.

правочини з власниками істотної Протягом звiтнього року мiж емiтентом та власниками iстотної участi, членами
участі, членами наглядової ради наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами
або членами виконавчого органу, правочини не вiдбувалися.
афілійованими особами, зокрема
всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або
його дочірніми/залежними
підприємствами, відокремленими
підрозділами, з одного боку, і
власниками істотної участі,
членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, з
іншого боку. За цими
правочинами зазначаються:
дата, сторони правочину, його
зміст, сума, підстава укладання
та методика ціноутворення,
застосована емітентом для
визначення суми правочину та за
необхідності інша інформація;
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

Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з
метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для
здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн., 01.09.2015
р. - 6000,00 грн.
Основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. Розглянувши
доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо
ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу
вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом, по
котрому рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується
на термiн корисного використання об’єкту основних засобiв.
Орендованих основних засобiв немає.
Передана в оренду частина технiчного примiщення загальною площею сiм
квадратних метра..
Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування зносу ведеться у вiдомостi

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;

облiку основних засобiв.
Невиробничих основних засобiв на пiдприємствi немає.
До складу основних засобiв належать будинки основних, допомiжних i
обслуговуючих цехiв, а також адмiнiстративнi будинки пiдприємства, машини й
устаткування (в цю группу входять всi види технологiчного устаткування, а також
первиннi й вториннi двигуни); транспортнi засоби (в їх склад входять усi види
транспортних засобiв, у т.ч. внутрiшньоцеховий, мiжцеховий транспорт), iнструмент,
виробничий та господарський iнвентар та iншi основнi фонди у т.ч.: - будинки,
споруди: виробничi цеха (КГПтаЗОР, ЦЗГ), будинки матерiальних складiв, будинки
майстерень, лабораторiї, гараж, будинок РММ; - машини та обладнання: установка
змiшування графiту, трансформатори, станки, насосi, млини, елеватори, флотоцiона
машина, подрiбнювачи, реактори, т.д.; - транспортнi засоби: КАМАЗ 5320, КАМАЗ
5549, ГАЗ-330210; - iншi основнi засоби: прибори СУФ-42, расподiляючи пункти, ваги
лабораторнi, щiти управлiння, вимiрювальнi прибори.
Iнформацiя про основнi засоби пiдприємства (за залишковою вартiстю): в тис.грн
Найменування основних засобiв Власнi основнi Орендованi основнi Основнi засоби
засоби засоби всього
На початок перiоду На кiнець перiоду На початок перiоду На кiнець перiоду На
початок перiоду На кiнець перiоду
1. Виробничого призначення: 36015
34639
36015
34639

- будiвлi та споруди 33698 32727 33698 32727
- машини та обладнання 2047
1699
2047
1699
- транспортнi засоби 40
19
40
19
- iншi 230
194
230
194

2. Невиробничого призначення: 0 0 00
- будiвлi та споруди 0 0 00
- машини та обладнання 0 0 00
- транспортнi засоби 0 0 00
- iншi 0 0 00
Пояснення: Пiдприємство розташовано у Орджонiкiдзевському районi м.Марiуполь.
Площа пiдприємства складає 11,53 га. Площа виробничих споруд становить 10,6 га.
Ступень зносу основних засобiв складає (%):

на 01.01.2015р. на 01.01.2016р.
Виробничого призначення:
- будiвлi та споруди 69,70 70,10
- машини та обладнання 86,40 87,20
- транспортнi засоби 99,30 99,30
- iншi 86,20 86,90

Ступень використання основних засобiв (%):
Виробничого призначення:
- будiвлi та споруди 68,0
- машини та обладнання 40,1
- транспортнi засоби 65,2
- iншi 85,6
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв на 31.12.2015р. – немає.
Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених iз експлуатацiї для продажу –
немає.
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються
(консервацiя)- немає.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв – 2275 тис.грн.
Орендованих основних засобiв немає. Основних засобiв переданих в оперативну
оренду немає. Передана в оренду частина технiчного примiщення загальною
площею сiм метра квадратних.
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, та використовуються за
призначенням. В процесi використання основнi засоби зношуються. У балансi
основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю (з урахуванням суми зносу).
У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом – 36015 тис.грн. за
залишковою вартiстю. Первiсна вартiсть – 43213 тис.грн., знос – 7198 тис.грн.
у тому числi:
первiсна знос залишкова
- будiвлi та споруди 38586 4888 33698
- машини та обладнання 4033 1986 2047
- транспортнi засоби 103 63 40
- iнструменти, прилади, iнвентар 364 138 226
- iншi основнi засоби 4 0 4
- МНМА 123 123 0
УСЬОГО: 43213 7198 36015
У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом - 34639 тис.грн. за
залишковою вартiстю. Первiсна вартiсть – 43009 тис.грн., знос – 8370 тис.грн.
у тому числi:
первiсна знос залишкова
- будiвлi та споруди 38569 5842 32727
- машини та обладнання 3852 2153 1699
- транспортнi засоби 103 84 19
- iнструменти, прилади, iнвентар 364 174 190
- iншi основнi засоби 4 0 4
- МНМА 117 117 0
УСЬОГО: 43009 8370 34639
З 1 сiчня 2011 р. пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї
основних засобiв, передбаченний податковим кодексом України, за яким рiчна сума
амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амотризується на термiн корисного
використання об'єкту основних засобiв. Аналiтичний облiк руху основних засобiв i
нарахування зносу ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв. Невиробничих
основних засобiв на пiдприємствi немає. Всi основнi засоби знаходяться на територiї
пiдприємства. Запаси, якi включають сировину та матерiали, паливо, запаснi
частини, незавершене виробництво, готову продукцiю та МШП знаходяться на
складi. Запаси облiковуються за первiсною вартiстю, яка включає витрати на
придбання, транспортування та доробку (переробку), облiк вибуття ведеться за
методом середньозваженої собiвартостi
. Всi основнi засоби знаходяться на територiї пiдприємства. Запаси, якi включають
сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, готову
продукцiю, та МШП, знаходяться на складi. Для розрахунку собiвартостi
реалiзованої продукцiї застосовується метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, якi
використаннi у виробництвi. Готова продукцiя вiдображається за фактичною
собiвартiстю, а при вибуттi за методом середньозваженої собiвартостi. Грошовi
кошти включають суму грошей на поточних рахунках. Дебiторська заборгованiсть
вiдображається за реальною вартiстю. Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї
визначаються на момент вiдвантаження продукцiї. Доходи вiд реалiзацiї послуг

визначаються на момент чинення послуг.
На пiдприємствi на протязi 2015 року постiйно здiйснювалась дiяльнiсть для
пiдтримки дiючих виробничих лiнiй, обладнання, споруд у належному станi,
модернiзацiя деякого обладнання, а також придбання iнструменту та запчастин, а
саме: - ремонт розмольного кiльця млина типу "Фуллер"; - ремонт флотомашинi; ремонт (наплавка) кулачкiв розмольних; - ремонт автовантажiвки КАМАЗ та ввод у
експлуатацiю. У 2015 роцi завантаження виробничих потужностей склало: виробництво мастил - 3%, - виробництво дiльницi розсiву - 40%, - виробництво
помолу на млинах типу Фулер - 51%. Основними виробничими потужностями є: - цех
збагачення графiту (ЦЗГ); - цех колоїдно-графiтових препаратiв та мастильноохолоджуючих рiдин (КГП та ЗОР). Цех збагачення графiту виробляє: - графiт марки
ГЛС-1, ГСС-1; - графiт марки ГЛ-1, С-1; - графiт марки ГС-4,, ГИ-4; - графiтовмiсний
матерiал ГВМ, ПГ. Цех колоїдно-графiтових препаратiв та змазуючо-охолоджуючих
рiдин (КГП та ЗОР) виготовляє основнi види продукцiї такi як: - мастило "СВ-1" та
"Укрiнол-7" - мастило "Антиерозол-М" Екологiчнi питання, що можуть позначитися на
використаннi активiв пiдприємства: 1. Пiдвищення ефективностi iснуючих очисних
споруд: а) модернiзацiя iснуючого обладнання, б) органiзацiя проведення
запланованих ремонтних робiт. 2. Розробка та оформлення документацiї з iншими
органiзацiями, що до охорони водно-повiтряного басейну на пiдприємствi.

проблеми, які впливають на
діяльність емітента; ступінь
залежності від законодавчих або
економічних обмежень;

Немає системи ресурсозберiгаючої технологiї збору, транспортування та переробки
графiтовмiсних вiдходiв (ГВВ), тому на бiльшостi металургiйних пiдприємствах ГВВ
вивозяться у вiдвали, а для пiдприємства вони є основною сировиною. Немає
законодавчої бази для вивозу ГВВ з Росiї. .
На дiяльнiсть пiдприємства негативний вплив має вiдсутнiсть законодавчої бази,
яка надала би пiльги малим пiдприємствам в частинi сплати податку на землю, згiдно
з якими встановленi однаковi ставки, як для великих так ї для дрiбних пiдприємств.
Вiдсутнiй механiзм надання пiльг за переробку вiдходiв.
Основнi фактори, що що мають значний вплив на дiяльнiсть емiтента: Якi змiни, що
прогнозуються, мають вплинути на пiдприємство
Полiтичнi :нестабiльнiсть нормативних актiв органiв виконавчої та законодавчої
влади - прийняття податкового кодексу та iнших нормативних документiв, що
сприятливо вплине на iнвестицiйний клiмат в країнi
Фiнансово-економiчнi: податковий тиск - у разi стабiлiзацiї фiнансово-економiчного
стану в країнi, пiдприємство буде мати можливiсть для модернiзацiї, реконструкцiї та
збiльшенню обсягiв виробництва
Виробничо-технологiчнi: висока вартiсть енергоресурсiв, висока ступiнь зносу
основних засобiв - оновлення обладнання i стабiльнiсть технологiчних процесiв.
Основнi фактори, що що мають середнiй ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента:
Соцiальнi: високий рiвень вiдрахувань та податкiв на заробiтну плату, як слiдство
неможливiсть забезпечення достатнього мотивацiйного пакету персоналу
пiдприємства - - пiдвищення рiвня мотивацiйного пакету персоналу.
Екологiчнi: вiдсутнiсть аспiрацiї на робочих мiсцях виготовлення графiту Поновлення аспiрацiї плине на зниження забруднення в робочiй зонi.

факти виплати штрафних
У 2015 роцi був сплачен судовий збiр за подання позиву про визнання
санкцій (штраф, пеня, неустойка) протиправними дiями та скасування податкових рiшень - 16 тис.грн.
і компенсацій за порушення
законодавства;
опис обраної політики щодо
фінансування діяльності
емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб,
можливі шляхи покращення
ліквідності за оцінками фахівців
емітента;

Низька платежеспроможнiсть пiдприємства пов`язана з нестачею оборотних коштiв,
яка є слiдством економiчної ситуацiї в країнi, а також високою собiвартiстю продукцiї,
яка пов'язана зi зростанням цiн на енергоносiї, сировину та податки. У 2015 роцi
фiнансових iнвестицiй не було. Короткострокових, довгострокових iнвестицiй ПАТ
"МАРКОГРАФ" не має. Капiтальне будiвництво не планується.

вартість укладених, але ще не
По укладеним на 2015 рiк договорам (контрактам) поставки виконанi у повному
виконаних договорів (контрактів) обсязi. Реалiзацiя в межах України склала 4447,39 тис.грн., експорт - 422,948
на кінець звітного періоду
тис.грн.
(загальний підсумок) та очікувані
прибутки від виконання цих
договорів;
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);

Основнии напрямами дiяльностi ПАТ "МАРКОГРАФ" у 2016 роцi вважаються: Розширення асортименту, нарощування обсягiв виробництва та продажу продукцiї,
що виробляється Товариством, пiдвищення її рентабельностi та
конкурентоспроможностi; - Подальше вдосконалення системи управлiння якiстю на
основi мiжнародних стандартiв; - Вiдновлювальнi ремонти iснуючого обладнання; Впровадження нових економiчно-доцiльних технологiй.

опис політики емітента щодо
Дослiджень у 2015 роцi не було.
досліджень та розробок, вказати

суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік;
судові справи, за якими
розглядаються позовні вимоги у
розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або
дочірнього підприємства станом
на початок року, стороною в яких
виступає емітент, його дочірні
підприємства, або судові справи,
стороною в яких виступають
посадові особи емітента (дата
відкриття провадження у справі,
сторони, зміст та розмір
позовних вимог, найменування
суду, в якому розглядається
справа, поточний стан розгляду).
У разі відсутності судових справ
про це зазначається;

Iнформацiя про судовi справи, стороною яких є ПАТ "Маркограф" та якi наразi
знаходяться на розглядi (станом на 31.12.2015): 1. Позов Управлiння Пенсiйного
фонду України в Орджонiкiдзевському районi м.Марiуполя до ПАТ "Маркограф" про
Стягнення витрат на виплату та доставку пенсiй (вiдповiдно до п.п. "б-з" ст. 13
Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (Список № 2 за липень 2015). Цiна
спору 31 072,84 грн. Постановою Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд
23.09.2015 у справi №805/3472/15-а позов задоволено. 2. Позов Управлiння
Пенсiйного фонду України в Орджонiкiдзевському районi м.Марiуполя до ПАТ
"Маркограф" про Стягнення витрат на виплату та доставку пенсiй (вiдповiдно до п.п.
"б-з" ст. 13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (Список № 2 за травень
2015). Цiна спору 35542,19 грн. Постановою Донецького окружного
адмiнiстративного суду вiд 23.09.2015 у справi №805/3475/15-а позов задоволено. 3.
Позов ПП-ФIРМА "ДАРЬЯЛ" до ПАТ "Маркограф" про Стягнення вартостi
поставленого товару та неустойки. Цiна спору 169137,30 грн. Постановою
Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 22.09.2015 у справi №908/1176/14
у позовi вiдмовлено. Судове рiшення оскаржено в касацiйному порядку. 4. Позов ПАТ
"Маркограф" до ПП-ФIРМА "ДАРЬЯЛ" про Стягнення вартостi поставленого товару
та неустойки Цiна спору 91747,55 грн.Постановою Донецького апеляцiйного
господарського суду вiд 22.09.2015 у справi №908/1176/14 позов задоволено 5.
Позов ПАТ "Маркограф" до Марiупольська об'єднана державна податкова iнспекцiя
Головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України у Донецькiй областi про
Визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд
14.05.2014 №0000612201, №0000622201, вiд 27.02.2014 №0000192201,
№0000222201, №0000182201, №0000202201, №0000162201 та рiшень вiд 06.05.2014
№3694/10/05-99-10-06-12-1, вiд 03.07.2014 №12406/6/99-99-10-01-15. Цiна спору
133251,00 грн. Постановою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд
18.11.2015 у справi 826/10363/14 визнанано протиправними та скасувати податковi
повiдомлення-рiшення Марiупольської об'єднаної державної податкової iнспекцiї
головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв у Донецькiй областi вiд
14.05.2014 №0000612201, №0000622201, вiд 27.02.2014 №0000192201,
№0000222201, №0000182201, №0000202201, №0000162201. Позов задоволено
частково. 6. Позов Марiупольська об'єднана державна податкова iнспекцiя
Головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України у Донецькiй областi до
ПАТ "Маркограф" Про нарахування та сплату податкових зобов’язань, коригування
вiд’ємного значення об’єкта оподаткування або iнших показникiв податкової
звiтностi у результатi застосування звичайних цiн та на пiдставi акту
документальної перевiрки №73/05-19-22-01/05394618 вiд 11.02.2014 року Цiна спору
258144,00 грн. Постановою Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд
15.10.2015 у справi № 805/2792/15-а у позовi вiдмовлено. 7. Позивач ПАТ
"Маркограф"до Марiупольська об'єднана державна податкова iнспекцiя Головного
управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України у Донецькiй областi Про
протиправними та скасування рiшень вiд 19 березня 2015 року №0009381702,
№0009371702, №0009271702, №0009311702, №0009321702, №0009301702,
№0009351702; зобов’язання списати заборгованiсть за спiрними рiшеннями в
порядку, передбаченому ПК УкраЇни для списання безнадiйного податкового боргу.
Цiна спору 26166,87 грн. Постановою Донецького окружного адмiнiстративного
суду вiд 28.12.2015 у справi № 805/3480/15-а позов задоволено частково. 8 . Позов
ПАТ "Маркограф" до Марiупольська об'єднана державна податкова iнспекцiя
Головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України у Донецькiй областi Про
визнання нечинними рiшень вiд 27 травня 2014 року №№ 0002341702, 0002351702,
0002361702, 0002371702, про застосування штрафних санкцiй та пенi; зобов'язання
вчинити певнi дiї. Спiр знаходиться на розглядi Донецького окружного
адмiнiстративного суду. Справа №805/1833/15-а.

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.

Публiчне акцiонерне товариство "МАРКОГРАФ" не потребує iнвестицiй, тому iнша
iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня, у зв'язку з тим, що не виникає потреби в її
використанi та дослiдженнi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування Власні основні засоби (тис.грн.)
основних
засобів
на початок
періоду

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого 36015
призначення:

34639

0

0

36015

34639

будівлі та
споруди

33698

32727

0

0

33698

32727

машини та
обладнання

2047

1699

0

0

2047

1699

транспортні
засоби

40

19

0

0

40

19

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

230

194

0

0

230

194

2.
0
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

36015

34639

0

0

36015

34639

Опис

Пiдприємство розташовано у Орджонiкiдзевському районi м.Марiуполь. Площа пiдприємства складає
11,53 га. Площа виробничих споруд становить 10,6 га.
Ступень зносу основних засобiв складає (%):
на 01.01.2015р. на 01.01.2016р.
Виробничого призначення:
- будiвлi та споруди 69,70 70,10
- машини та обладнання 86,40 87,20
- транспортнi засоби 99,30 99,30
- iншi 86,20 86,90
Ступень використання основних засобiв (%):
Виробничого призначення:
- будiвлi та споруди 68,0
- машини та обладнання 40,1
- транспортнi засоби 65,2
- iншi 85,6
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв на 31.12.2015р. – немає.
Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених iз експлуатацiї для продажу – немає.
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя)- немає.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв – 2275 тис.грн.
Орендованих основних засобiв немає. Основних засобiв переданих в оперативну оренду немає.
Передана в оренду частина технiчного примiщення загальною площею сiм метра квадратних.
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, та використовуються за призначенням. В
процесi використання основнi засоби зношуються. У балансi основнi засоби вiдображаються за
залишковою вартiстю (з урахуванням суми зносу).
У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом – 36015 тис.грн. за залишковою вартiстю.
Первiсна вартiсть – 43213 тис.грн., знос – 7198 тис.грн.

у тому числi:
первiсна знос залишкова
- будiвлi та споруди 38586 4888 33698
- машини та обладнання 4033 1986 2047
- транспортнi засоби 103 63 40
- iнструменти, прилади, iнвентар 364 138 226
- iншi основнi засоби 4 0 4
- МНМА 123 123 0
УСЬОГО: 43213 7198 36015
У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом - 34639 тис.грн. за залишковою вартiстю.
Первiсна вартiсть – 43009 тис.грн., знос – 8370 тис.грн.
у тому числi:
первiсна знос залишкова
- будiвлi та споруди 38569 5842 32727
- машини та обладнання 3852 2153 1699
- транспортнi засоби 103 84 19
- iнструменти, прилади, iнвентар 364 174 190
- iншi основнi засоби 4 0 4
- МНМА 117 117 0
УСЬОГО: 43009 8370 34639

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.грн.)

31592

28784

Статутний
капітал (тис.грн.)

4110

4110

Скоригований
статутний
капітал (тис.грн.)

4110

4110

Опис

Розрахункова вартiсть чистих активiв емiтента за звiтний i попереднiй перiоди розраховувалась по
формулi:
ЧА = А – З,
де:
ЧА – вартiсть чистих активiв;
А - активи пiдприємства;
З – забовязання пiдприємства.
ЧА =
Для розрахунку вартостi чистих активiв треба iз вартостi всiх активiв, визначених в балансi вичисти
суму всiх забовязаннь з пасиву балансу:
ЧА = стр. 1300 – (стр.1595 + стр.1695)

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(31592 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу(4110 тис.грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Вартiсть
чистих активiв бiльше розмiру статутного капiталу, що є нормою.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Кредити банку

X

Непогашена частина
боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

X

0

у тому числі:
д/н

д/н

Зобов'язання за
цінними паперами

д/н

д/н

д/н

X

0

X

X

X

0

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за
кожним власним
випуском):
д/н

д/н

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):
д/н

X

д/н

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):
д/н

д/н
0

д/н
X

д/н

д/н
X

д/н

0

д/н

д/н
X

д/н
X

д/н

X

д/н

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

д/н

д/н

за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права (за
кожним видом):
д/н

д/н
X

д/н

д/н

0

д/н

д/н
X

X

X

д/н

Податкові
зобов'язання

X

142

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4319

X

X

Усього зобов'язань

X

4461

X

X

Опис

Короткостроковими кредитами банка протягом року пiдприємство не користувалося. Поточнi
зобов'язання в балансi по сумi погашанення. Розмiр поточних зобов'язань 4461 тис.грн.
Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться на пiдприємствi вiдокремлено по
кожнiй органiзацiї та фiзичнiй особi в повнiй вiдповiдальностi до чинного законодавства.

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

Основний вид продукції*

1

2

Обсяг виробництва
у
у
натуральній грошовій
формі
формі
(фізична од. (тис. грн)
вим.**)
3

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

4

у
у
натуральній грошовій
формі
формі
(фізична од. (тис. грн)
вим.**)

5

6

у відсотках
до всієї
реалізованої
продукції

7

8

1

вуглецьвмiсний матерiал ВВМ

244

1151.24

33

254

1385.21

34.4

2

графiт подрiблений ГI-4

239

1004.39

32.3

246

1601.8

33.3

3

графiт ливарний
скритокристалевий ГЛС

109

540.86

14.7

91,9

505.46

12.5

4

вуглемiстський матерiал ПГ

108

373.8

14.6

80

456

10.8

5

iншi види продукцiї, якi
38
складають меньш 5% вiд
загального обсягу виробленої
продукцiї

379.44

5.1

36,65

947.2

5

___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

вуглевмiсний матерiал марки КУ

2.6

2

вуглецьвмiсний матерiал марки ПГ

20.9

3

Оплата працi

16.3

4

Вiдрахуцвання на соц. витрати

5.7

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

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

1

2

Вид інформації

3

17.04.2015

20.04.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

02.06.2015

03.06.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування
аудиторської
фірми (П. І. Б.
фудитора фізичної особи підприємця)

ТОВ "Центр Аудит Сервiс"

Код за ЄДРПОУ
24161736
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження 87548 Донецька область, м. Марiуполь, вул. Громової, 69/609
аудиторської
фірми, аудитора
Номер та дата
1627, 26.01.2001
видачі свідоцтва
про включення до
Реєстру
аудиторських фірм
та аудиторів,
виданого
Аудиторською
палатою України
Реєстраційний
номер, серія та
номер, дата видачі
та строк дії
свідоцтва про
внесення до
реєстру
аудиторських
фірм, які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**

-, -, -, -

Текст
аудиторського
висновку (звіту)

ЦЕНТР АУДИТ СЕРВIС 87548, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Громової, 69; тел. 51 - 11 - 83, 56 00 - 97 Свiдоцтво № 1627 видане рiшенням АПУ № 98 вiд 26.01.2001р. Внесено до реєстру суб'єктiв
аудиторської дiяльностi пiд № 375 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО
АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ» станом на 31 грудня 2015 року Марiуполь 2016р.
1. АДРЕСАТ. Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та
керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiря¬ється i може бути
викорис¬таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних папе¬рiв та фондового ринку при
розкриттi iнформацiї емiтентом. 2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ. 2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО
ЕМIТЕНТА: 2.1.1. Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ» (надалi — ПАТ «МАРКОГРАФ»). 2.1.2. Код за
ЄДРПОУ: 05394618 2.1.3. Мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл. м.Марiуполь, вул.
Станiславського, буд. 9. 2.1.4. Дата державної реєстрацiї: 20.03.1997р. 2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ
ПЕРЕВIРКИ. Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ», складеної за Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi, комплект якої включає: • Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на
31.12.2015 р, • Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк, • Звiт про рух
грошових коштiв (прямим методом) за 2015 рiк, • Звiт про власний капiтал за 2015 рiк, • Примiтки i
iнша пояснювальна iнформацiя до цiєї фiнансової звiтностi. Концептуальною основою фiнансової
звiтностi є загальнi вимоги стосовно достовiрного подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть
згiдно з МСФЗ, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з
принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та
змiсту фiнансової звiтностi. Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та
положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та
у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв,
прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №
304/1вiд 24 грудня 2014 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та
надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного
аудитора», № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора». Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що
вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання
аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що
використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для

обґрунтування аудиторської думки. У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової
перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i
проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у
фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на
обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi
застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i
звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежав вiд судження
Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього
контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не
з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових
оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика в ПАТ «МАРКОГРАФ» побудована вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика розкриває основи, стандарти, правила та процедури
облiку, якi Товариство використовує при веденi облiку згiдно з МСБО та складаннi фiнансової
звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об’єктiв
облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства. Основними
якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть,
правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота,
порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик
дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового
стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства. Результати операцiй та
iнших подiй господарської дiяльностi визнаються при їх настаннi (а не при отриманнi та виплатi
грошових коштiв та їх еквiвалентiв) та враховуються у тому звiтному перiодi, у якому вони вiдбулися.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно
того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною
концептуальною основою фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена
згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та облiкової полiтики. Рiчна
фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на
кiнець останнього дня звiтного року. 3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА
ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI. Управлiнський
персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає
потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки
та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помил¬ки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку,
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової
звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та
зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що
вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
АУДИТОРА. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на
основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не
було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори
не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення. Аудит
передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та
їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав
оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються
складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку
вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази,
отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської
думки. 5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту
фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». У зв’язку з
наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено
вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». 5.1. ПIДСТАВА ДЛЯ
ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ Товариство провело розрахунок пенсiйних
забезпечень персоналу станом на 31.12.2012 року. У звiтному перiодi товариство зменшило
зобов’язання на фактичнi виплати, пов’язанi з пiльговими пенсiями, але станом на 31.12.2015 року
актуарнi розрахунки не були актуалiзованi. Аудитор не змiг отримати достатнi та прийнятнi
аудиторськi докази, щоб дiйти висновку про вплив вищевказаних невiдповiдностей на фiнансову
звiтнiсть. Товариство не визнавало вiдстроченi податковi активи на суму податкового збитку
станом на 31.12.2015р., тому що керiвництвом зроблено припущення, що отримання у наступному
роцi майбутнього оподаткованого прибутку є малоймовiрним. Невизначенiсть щодо цього
припущення може призвести до виникнення необхiдностi внесення коригувань до балансової
вартостi активiв протягом наступного фiнансового року (або у майбутньому). Вплив зазначеного у
сукупностi може мати суттєвий, проте не всеохоплючий вплив для фiнансової звiтностi Товариства
за 2015 рiк. 5.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА) Висновок

незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї
бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати
України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 «Модифiкацiя
думки у звiтi незалежного аудитора». Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi
вимоги стосовно достовiрного подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ, якi
вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами
безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту
фiнансової звiтностi. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система
бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє зако¬нодавчим i нормативним вимогам, дiючим в
Українi. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. На думку аудитора, за
винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2015р.,
подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ» та його фiнансовi результати i рух
грошових коштiв, за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до МСФЗ. 6.
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ. Не змiнюючи нашої думки про фiнансову звiтнiсть повiдомляємо
наступне. Як частину аудиторської перевiрки у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть»
аудитор має отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо прийнятностi використання
управлiнським персоналом (керiвництвом) припущення про безперервнiсть дiяльностi пiд час
складання фiнансової звiтностi. Нами були здiйсненi процедури, направленi на отримання доказiв
щодо прийнятностi використання керiвництвом Товариства припущення про безперервнiсть
дiяльностi. В Примiтках до фiнансової звiтностi (пункт 2) зазначено, що Товариство функцiонує i
буде вести операцiї в прогнозному майбутньому. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку
управлiнським персоналом впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан ПАТ
«МАРКОГРАФ». При цьому аудитор не може передбачити майбутнiх подiй та умов, якi можуть
змусити Товариство припинити безперервно подовжувати свою дiяльнiсть та оцiнити подальший
вплив економiчної та полiтичної ситуацiї на безперервнiсть дiяльностi пiдприємства. Вiдповiдно
наведена нижче думка аудитора не може розглядатися як гарантiя здатностi Товариства
безперервно подовжувати свою дiяльнiсть. Пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi
ПАТ «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ» аудитор не отримав доказiв того, що iснує
суттєва невизначенiсть, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно
продовжувати свою дiяльнiсть. 7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ: Повне
найменування: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Центр Аудит Сервiс”. Код за ЄДРПОУ:
24161736. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської
дiяльностi: Свiдоцтво про включення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №1627 вiд
26.01.2001р. видано Аудиторською палатою України. Продовжено рiшенням Аудиторської Палати
вiд 26.11.2015р. № 317/4 до 26.11.2020р. Внесено до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають
критерiям для проведення обов'язкового аудиту рiшенням АПУ №281/3 вiд 31.10.2013р.
Мiсцезнаходження: 87548, м. Марiуполь, вул. Громової, 69/606. Телефон (факс): тел. (0629) 51-1183; факс (0629) 56-00-97. Юрисдикцiя: Україна. 8.ДАТА I НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ
АУДИТУ: № 07/10/1 вiд 07.10.2015 р. 9. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
АУДИТУ: Дата початку перевiрки 21.01.2016 р., дата закiнчення перевiрки 12.04.2016 р. Аудитор
Рудько Н.О. Сертифiкат №007231, рiшення Аудиторської палати України №304/2 вiд 24.12.2014р.
Директор ТОВ «Центр Аудит Сервiс» Пестова О.М Сертифiкат №007229, рiшення Аудиторської
палати України №304/2 вiд 24.12.2014р. Дата складання висновку (звiту) незалежного аудитора :
«12» квiтня 2016р.
-

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
N з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні*

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiйна комiсiя призначена рiшенням Наглядової ради

ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так*
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

Ні*
X

X
ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так*

Ні*

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

4

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так*

Ні*

Складу

X

Організації

X

Діяльності
Інші (запишіть)

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та
ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.
д/н

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

Ні*

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтети не створено

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так*

Ні*

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 будьякі вимоги

X

Інше (запишіть): вiдсутнi будь якi вимоги

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
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? 2

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

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

так

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

ні

ні

ні

так

Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету

так

так

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для ні
голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для так
голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

Прийняття рішення про
ні
притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого
органу

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий

ні

ні

ні

так

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

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

Затвердження договорів, щодо яких ні
існує конфлікт інтересів
___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так*

Ні*

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація
Публікується у
розповсюджується
пресі,
на загальних
оприлюднюється в
зборах
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР
про ринок цінних
паперів
Фінансова
звітність,
результати
діяльності

так

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії документів
надаються на
запит акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

так

так

так

так

Інформація
ні
про
акціонерів,
які
володіють 10
відсотками
та більше
статутного
капіталу

так

так

ні

ні

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні

так

так

так

ні

Статут та
внутрішні
документи

ні

ні

так

так

так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх

ні

ні

так

так

так

проведення
Розмір
ні
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

так

ні

ні

ні

___________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

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

Ні*

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так*
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні*

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено аудитора?
Так*

Ні*

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

змiна законодавчих вимог щодо
здiйснення аудиторської
дiяльностi

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так*
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

X
X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Ні*

X
д/н

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

Ні*

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи
фінансового менеджменту? ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так*

Ні*

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
так, плануємо розпочати переговори
так, плануємо розпочати переговори в наступному році
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
не визначились

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом
управління прийнятий: Товариство не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким
чином її оприлюднено: Товариство не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
Товариство не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової
установи.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу
за рік.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких
фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,
або про відсутність таких заходів.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або про
відсутність такої системи.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а
також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівліпродажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації
(вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
(звіту).
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора
наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові).
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх
п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду
___________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Коди

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ"

Територія
Організаційно-правова
форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління

Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2016

за ЄДРПОУ

05394618

за КОАТУУ

1412336900

за КОПФГ

230

за СПОДУ

Вид економічної
діяльності

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

за КВЕД

23.99

Середня кількість
працівників1

57

Одиниця виміру

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

Адреса, телефон

87500 Донецька область Орджонiкiдзевський район м. Марiуполь Станiславського, 9, т.
(0629)40-90-44

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.
Форма N 1

Код за ДКУД

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена
амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні
інвестиції

1005

157

157

281

Основні засоби:

1010

36015

34639

41091

первісна вартість

1011

43213

43009

43537

знос

1012

7198

8370

2446

Інвестиційна
нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові
біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена
амортизація

1022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові
фінансові інвестиції:
які обліковуються за
методом участі в
капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції

1030

1035

1801001

Довгострокова
дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові
активи

1040

0

0

0

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні
витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у
централізованих
страхових резервних
фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

36172

34796

41372

Запаси

1100

1200

1328

2515

Виробничі запаси

1101

727

572

1206

Незавершене
виробництво

1102

128

289

212

Готова продукція

1103

345

467

1097

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні
активи

1110

0

0

0

Депозити
перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська
заборгованість за
продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

269

195

956

127

103

197

II. Оборотні активи

Дебіторська
заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами

1130

з бюджетом

1135

526

118

91

у тому числі з податку
на прибуток

1136

117

117

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх
розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна
дебіторська
заборгованість

1155

2

1

12

Поточні фінансові
інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

64

70

313

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

64

70

21

Витрати майбутніх
періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика
у страхових резервах

1180

0

0

0

0

0

0

у тому числі в:
резервах
довгострокових
зобов’язань

1181

резервах збитків або
резервах належних
виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених
премій

1183

0

0

0

інших страхових
резервах
Інші оборотні активи

1184

0

0

0

1190

3

7

0

Усього за розділом II

1195

2191

1822

4084

III. Необоротні активи,
утримувані для
продажу, та групи
вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

38363

36618

45456

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

1

2

3

4

5

Зареєстрований
(пайовий) капітал

1400

4110

4110

4110

Внески до
незареєстрованого
статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

32140

29558

37869

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові
різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

115

115

13

Нерозподілений
прибуток (непокритий
збиток)

1420

-7581

-2191

-5100

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

28784

31592

36892

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові
зобов’язання

1500

5200

0

5820

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити
банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові
зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові
забезпечення

1520

917

565

1486

Довгострокові
забезпечення витрат
персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у
тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових
зобов’язань; (на
початок звітного
періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або
резерв належних
виплат; (на початок
звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених
премій; (на початок
звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви;
(на початок звітного
періоду)
Інвестиційні контракти;

1534

0

0

0

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату
джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

6117

565

7306

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові
кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська
заборгованість:
за довгостроковими
зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи,
послуги

1615

2446

3164

143

за розрахунками з
бюджетом

1620

47

142

113

за у тому числі з
податку на прибуток

1621

0

0

53

за розрахунками зі
страхування

1625

134

453

95

за розрахунками з
оплати праці

1630

578

501

199

за одержаними
авансами

1635

13

13

456

за розрахунками з
учасниками

1640

0

0

76

із внутрішніх
розрахунків

1645

0

0

0

за страховою
діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

206

157

120

Доходи майбутніх
періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні
доходи від
перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні
зобов’язання

1690

38

31

56

Усього за розділом IІІ

1695

3462

4461

1258

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість
активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

38363

36618

45456

Примітки: Пiдприємство веде облiк основних засобiв за собiвартiстю. Компанiя здiйснила оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату
переходу на МСФЗ (01.01.2012р) та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну
собiвартiсть основних засобiв на цю дату. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будьякi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну дiї, який
встановлюється окремо по кожному основному засобу.
Станом на початок року , згiдно з балансом, товариство володiє власними основними засобами, первiсна вартiсть яка складає 43213 тис. грн.,
залишкова вартiсть - 36015 тис. грн., знос - 7198 тис. грн., в т.ч. резерв знецiнення – 656 тис. грн. Вони , в свою чергу, класифiкуються за групам i
мають такий вигляд:
Далi наведена iнформацiя про рух основних засобiв за 2014-2015рр.

2015 рiк тис. грн..
Будiвлi та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти,прилади, iнвентар, меблi Iншi ОС
МНМА Разом
Первiсна вартiсть
На 01 .01. 2015 р. 38586 4033 103 364 4 123 43213
Надходження 2 2
Вибуття 17 181 8 206
на 31.12.2015 38569 3852 103 364 4 117 43009
Накопичена амортизацiя
на 01 .01. 2015 р. 4888 1986 63 138 123 7198
Нараховано
амортизацiї
970

348

21

36

0

2

1377

Нараховано
резерв
зменшення корисностi
Вибуття 16 181 8 205
на 31.12.2015 5842 2153 84 174 0 117 8370
Балансова вартiсть
на 01 .01. 2015 р. 33698 2047 40 226 4 36015
Вибуття
на 31.12.2015 32727 1699 19 190 4 34639
У звiтному роцi зменшення корисностi основних засобiв не вiдбувалось.
Обмежень на право власностi, а також основних засобiв переданих у заставу пiдприємство не має.
Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених iз експлуатацiї для продажу – немає.
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя)- немає.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв – 2275 тис.грн.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв на 31.12.2015р. – немає.
2014 рiк
Будiвлi та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти,прилади, iнвентар, меблi Iншi ОС
МНМА Разом
Первiсна вартiсть
на
01.01. 2014р. 38586 4035 103 364 4 125 43217
Надходження 1 1
Вибуття 2 3 5
на 31.12.2014 38586 4033 103 364 4 123 43213
Накопичена амортизацiя
На
01 .01. 2014 р. 3918 1477 42 100 125 5662
Нараховано
амортизацi 881 510 21 38 0 1 1451
Нараховано
резерв
зменшення корисностi 89 0 0 0 0 89
Вибуття 1 3 4
на 31.12.2014 4888 1986 63 138 0 123 7198
Балансова вартiсть
на
01 .01. 2014 р. 34668 2558 61 264 4 0 37555
на 31.12.2014 33698 2047 40 226 4 0 36015

Принципи формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси, розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно
до МСБО № 2 «Запаси». Придбаннi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з витрат на придбання,
доставку та iншi витрати, якi зв’язанi з доведенням їх до стану здатностi для використання у виробництвi. Оцiнка вибуття запасiв оцiнюється по методу
середньозваженої вартостi запасiв згiдно наказу № 1 вiд 05 сiчня 2015 року «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики у 2015
роцi» Матерiальнi цiнностi, що не мають реалiзацiйної вартостi, не визнано активами.
Пiдприємство протягом звiтного перiоду дотримувалось незмiнностi визначених методiв оцiнки вибуття запасiв.
Вартiсть запасiв, оформлених в заставу –немає.
Запаси призначенi до продажу вiдсутнi.
У балансi запаси вiдображенi за вартiстю придбання. У таблицi наведена балансова вартiсть запасiв за класифiкацiєю, яка використовується
пiдприємством.
тис.грн.
Найменування запасiв 01.01.2014
01.01.2015
31.12. 2015
Сировина i матерiали 377 335 261
Паливо 14 14 19
Запаснi частини 197 172 150
Тара i тарнi матерiали 195 198 133
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 8 8 9
Незавершене виробництво 340 128 289
Готова продукцiя 349 345 467
Разом 1480 1200 1328
У 2015 роцi компанiя не визнавала знецiнення запасiв.
У звiтному роцi витратами перiоду визнано запасiв у сумi 1768 грн.
01.01.2014
01.01.2015
31.12.2015
Дебiторська заборгованiсть по розрахунку з покупцями перестрахування 550 269 195
Резерв зменшення корисностi
(резерв сумнiвних боргiв) 0 0 0
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi 550 269 195
Iнша дебiторська заборгованiсть 7 2 1
Резерв зменшення корисносностi
(резерв сумнiвних боргiв)
000
Балансова вартiсть iншої дебiторської заборгованiстi 7 2 1
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю — 195 тис. грн. – а саме:
- ПП «Гiльов» - 4 тис. грн. (графiтовi стрижнi); 1 рiк.
- ПАТ «ММК iм. Iллiча» - 41 тис. грн. (графiт); 1 мiсяць.
- ТОВ «Фiнiгрiф» - 150 тис. грн. (маркетинговi послуги); 1 мiсяць.
Дебiторська заборгованiсть утворилася в ходi нормального операцiйного циклу, якщо має мiсце порушення термiну розрахункiв за умовами договору,
то така затримка є не тривалою. Всi дебiтори визнанi як платоспроможнi.
Середньорiчна оборотнiсть товарної дебiторської заборгованостi складає 268 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за рахунками
01.01.2014
01.01.2015
31.12.2015
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 131 154 109
Резерв зменшення корисностi
(резерв сумнiвних боргiв)
0 27 6
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за виданими авансами 131 127 103
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 731 526 118
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами — 103 тис. грн. – а саме:
- ПАТ «Донецькобленерго» - 33 тис. грн. (електроенергiя);
- ПАТ «Маргаз» - 25 тис.грн. (транспортування газу);
- ТОВ «Центр аудит сервiс» – 7 тис. грн. (аудиторськi послуги);
- КФ ПрАТ «Блiц-Iнформ» - 2 тис. грн.. (пiдписка);
- ТОВ «Днепротехноком» - 4 тис. грн. ( кулi розмельнi);
- Iншi – 32 тис. грн.
В 2015 роцi визнано резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi по авансам виданим на суму 6 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом — 118 тис. грн., а саме:
- воєний сбiр - 1 тис.грн. ;
- податок на прибуток – 117 тис.грн.
6.4 Грошовi кошти та їх еквiваленти - це грошовi кошти, що знаходяться на поточних, депозитних рахунках та у касi Компанiї.
Структура грошових коштiв наведена у таблицi:
тис. грн
Найменування показника 01.01.2014
01.01.2015

31.12. 2015
Каса 0 0 0
Поточнi рахунки у нац. валютi

12 64 70
Поточнi рахунки у iноземнiй .валютi
000
Разом 12 64 70

Власний капiтал Компанiї включає: статутний капiтал, який сформовано у повному обсязi, iнший додатковий капiтал (сформований за рахунок
збiльшення вартостi основних засобiв, при застосуваннi справедливої вартостi як доцiльної собiвартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ
(01.01.2012р), резервний капiтал, сформований за рахунок прибутку та нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).
Найменування показника 01.01.2014
01.01.2015
31.12. 2015
Зареєстрований (статутний) капiтал 4110 4110 4110
Iнший додатковий капiтал 35561 32140 29558
Резервний капiтал 115 115 115
Нерозподiлений прибуток (непокритий збитокззбиток -8585 -7581 -2191
7581
Разом власний капiтал 31201 28784 31592

Зареєстрований розмiр Статутного фонду, вiдповiдно Статуту товариства складає 4110 тис. грн. Статутний капiтал подiлено на 16439572 простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Розмiр Статутного капiталу на протязi року не змiнювався. Вiдкритий продаж акцiй та
додатковий випуск акцiй товариство у 2015 роцi не здiйснювало. Привiлейованих акцiй немає. Неоплаченої частини статутного капiталу немає.
Кiлькiсть акцiй упродовж 2015 року не змiнювалася.
Станом на 31.12.2015р. власниками iстотної участi є компанiя „Крестмор Маркетинг ЛТД” (ЄДРПОУ 66,325, адреса Белiз, Белiз 35, дорога Беррек), яка
володiє 99,1352 % акцiй товариства.
Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2015р складає 295580,0 тис. грн. У цiй статтi вiдображена сума збiльшення вартостi основних засобiв, яка
виникла при переходi на застосування МСФЗ (01.01.2012р) i товариство вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну
собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. Зменшення за звiтний рiк пов’язане iз прийняттям рiшення Загальними зборами у звiтному роцi
використати iнший додатковий капiтал на покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк у сумi 2582 тис грн.
Станом на 31.12.2015р сума непокритого збитку складає 2191,0 тис. грн.

Пенсiйнi забезпечення
Компанiя має юридичне зобов'язання компенсувати українському державному пенсiйному фонду додатковi пенсiї, що виплачуються окремим
категорiям працiвникiв та колишнiх працiвникiв, якi мають право на отримання дострокових пенсiй. Розрахунок актуарних зобов'язань на 31.12.2015р.
не оновлювався (у зв’язку з вiдсутностю коштiв для проведення розрахункiв незалежною компанiєю), у звiтi про фiнансовi результати за 2015 рiк
витрати не визнавались.
Сума зобов'язань за планом зi встановленими виплатами на дату балансу зменшена на виплати, якi вiдбулися протягом 2015 року.
Найменування 2014 р. 2015 р.
На 1 сiчня 1235 917
Вартiсть поточних послуг - Витрати по вiдсотках - Актуарнi збитки/(прибуток) - Пенсiї виплаченi (318) (352)
Вартiсть послуг минулих перiодiв - На 31 грудня - 917 565
Довгостроковими кредитами банкiв не користувалися, iншi довгостроковi зобов’язаня не нараховували.
Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковими кредитами банкiв у поточному роцi не користувалися.
Товарна кредиторська заборгованiсть:
Найменування показника 01.01.2014
01.01.2015
31.12.2015
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1968 2446 3164
iншi поточнi зобов'язання 37 38 31
Разом 2005 2484
3195

Кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги перед пов’язаними сторонами не має.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги — 3164 тис. грн. – а саме:
- ТОВ «ЛТД Альфа -Азов» - 28 тис. грн. (охорона), термiн погашення сiчень, лютий 2016 р.

- ПАТ «Український графiт» - 3012 тис. грн. (графiт), термiн погашення листопад, грудень 2016 р.
- ДПРЗ ГТУ МНС України у Донецькiй областi - 10 тис. грн. (аварiйно-рятувальне обслуговування), термiн погашення сiчень, лютий 2016 р.
- МПУ ВКХ Горводоканал – 13 тис. грн. (вода), термiн сплати сiчень 2016р.
- АО «Київський адвокат – 20 тис. грн. (послуги адвоката), термiн погашення сiчень, лютий 2016р.
- Iншi - 81 тис. грн., термiн сплати березень, квiтень 2016р.
Iншi поточнi зобов'язання — 31 тис. грн. це в значнiй мiрi заборгованiсть за послуги, по операцiям по витратам на вiдрядження, перерахування
профспiлцi, алiменти робiтникiв.
Середньорiчна оборотнiсть товарної кредиторської заборгованостi складає 2918 тис. грн.
Дохiд вiд списання товарної кредиторської заборгованостi у звiтному роцi не визнавался.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками:
Найменування показника 01.01.2014
01.01.2015
31.12.2015
З одержаних авансiв 63 13 13
Зобов’язання перед бюджетом 57 47 142
Зi страхування 121 134 453
З оплати працi 366 578 501
З учасниками 76 0 0
Разом 683 772 1109
Заборгованнiсть з оплати працi – 501 тис. грн.
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний рiк становить 57.
Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод – 2005 тис. грн., за видами виплат:
- основна i додаткова зарплата - 1772 тис. грн.;
- оплата вiдпусток - 179 тис. грн.;
- матерiальна допомога - 1 тис. грн.;
- виплата лiкарняних ( перших 5 днiв) – 10 тис. грн.;
- виплата лiкарняних за рахунок ФСС - 43 тис. грн.
З одержаних авансiв - 13 тис. грн., а саме:
- ТОВ «Модефiкатор» - 2 тис.грн. за графiт;
- ПАТ «Завод Универсальне обладнання» - 5 тис. грн. за графiт;
- ФЛП Чайкина – 6 тис. грн.. за графiт.
Поточнi зобов’язання перед бюджетом – 142 тис. грн., а саме:
- податок на землю – 61 тис. грн.;
- податок з доходiв фiзичних осiб – 71 тис. грн.;
- ПДВ – 10 тис. грн.
Термiн сплати податкiв на 31.12.2015 року не настав.
Дохiд вiд списання товарної кредиторської заборгованостi за рахунками у звiтному роцi не визнаний.
Поточнi забезпечення це резерв на оплату вiдпусток працiвникам. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за
вiдсутнiсть пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Залишки
на
на 01.01.2014 Нараховано Використано Залишки
на
на 31.12.2014
147
356
297
206

Залишки
на
на 01.01.2015 Нараховано Використано Залишки
на
на 31.12.2015
206
180
229
157

Керівник

Нарiца Євген Юлiйович
(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Коди

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ"

Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2016

за ЄДРПОУ

05394618

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
I. Фінансові результати
Форма N 2
Стаття

Код за ДКУД

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

4425

6874

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050

( 4354 )

( 7137 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

71

0

2090

збиток

2095

(0)

( 263 )

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

190

280

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2206 )

( 2240 )

Витрати на збут

2150

( 144 )

( 176 )

Інші операційні витрати

2180

( 288 )

( 162 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

0

0

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток

2190

збиток

2195

( 2377 )

( 2561 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

5

77

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

1801003

Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2270
2275

(1)
0

( 98 )
0

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток

2295

( 2373 )

( 2582 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

0

0

( 2373 )

( 2582 )

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

збиток

2355

II. Сукупний дохід
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-2373

-2582

III. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати

2500

1897

3698

Витрати на оплату праці

2505

1961

2458

Відрахування на соціальні заходи

2510

725

915

Амортизація

2515

1377

1451

Інші операційні витрати

2520

1218

957

Разом

2550

7178

9479

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Середньорічна кількість простих акцій

2600

16439572

16439572

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605

16439572

16439572

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.14435

-0.15706

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

-0.14435

-0.15706

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки: Для визначення доходу пiдприємством використовується метод нарахувань. Згiдно з цим методом доход визнається в момент, коли
продукцiя (товари) вiдвантаженi покупцевi.
Доходи пiдприємства за 2015 рiк складаються з доходiв вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, послуг становлять 5225 тис. грн. з ПДВ. Дохiд вiд
реалiзацiї послуг визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань, коли надання послуг здiйснено. Податок на додану вартiсть складає 800 тис.
грн. «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» - це дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за вирахуванням
вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок становить – 4425 тис. грн.

Найменування показника 2015 2014
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 4129 6850
Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг 296 24
Всього чистий дохiд вiд реалiзацiї 4425 6874
Доход вiд реалiзацiї продукцiї 4129 тис. грн., а саме:
- вiтчизняним покупцям – 3706 тис .грн.
- iноземним покупцям - 423 тис. грн.

7.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
«Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» складає – 4354 тис. грн. Найпитомiшу вагу в собiвартостi реалiзованої продукцiї
складають матерiальнi витрати – 47,5%. До складу витрат вiдносилися: матерiальнi витрати, амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв,
витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи, послуги, якi вiдносяться до складу виробництва та iншi.
Найменування показника 2015 2014
Матерiальнi затрати 2067 3496
Витрати на оплату працi 706 1580
Вiдрахування на соцiальнi засоби 252 590
Амортизацiя 1064 1092
Iншi витрати 265 379
Всього 4354 7137

7.3 Iншi операцiйнi доходи, iншi доходи
«Iншi операцiйнi доходи» складають 190 тис. грн., а саме :
Iншi операцiйнi доходи 2015 2014
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти та курсової рiзницi 183
Доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 155
88 82
88
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 8 8
Доходи вiд держаної субсидiї - Iншi доходи 27
88 7
88
Разом iншi операцiйнi доходи 190 280
Iншi фiнансовi доходи (банкiвськi вiдсотки) - Iншi доходи 5 77
«Iншi доходи» - 5 тис. грн.: - дохiд вiд списання активiв.
Доходiв вiд негрошової виручки, що виникли в результатi обмiну товарiв або послуг не було.
7.4 Iншi операцiйнi витрати, iншi витрати
«Iншi операцiйнi витрати» - 288 тис. грн.

Iншi операцiйнi витрати 2015 2014
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 98 71
Витрати на благодiйнiсть - Iншi 190 91
Разом 288 162
Iншi витрати (вiд списання необоротних активiв) 1 98
«Iншi витрати - 1 тис. грн.: - списання залишкової вартостi необоротних активiв.
Фiнансових доходiв та витрат у звiтному роцi пiдприємство не мало.
7.5 Адмiнiстративнi витрати
«Адмiнiстративнi витрати» - 2206 тис. грн. Складається з суми заробiтної плати адмiнiстративного апарату i вiдповiдних нарахувань на неї, суми
амортизацiйних вiдрахувань щодо основних засобiв, якi використовуються у роботi адмiнапарату, суми сплати зв’язку, юридичнi та економiчнi послуги,
податки та iншi витрати на утримання адмiнапарату.
Найменування показника Рядок 2130 «Адмiнiстративнi витрати» - 2206 тис. грн. Складається з суми заробiтної плати адмiнiстративного апарату i
вiдповiдних нарахувань на неї, суми амортизацiйних вiдрахувань щодо основних засобiв, якi використовуються у роботi адмiнапарату, суми сплати
зв’язку, юридичнi та економiчнi послуги, податки та iншi витрати на утримання адмiнапарату.
2015 2014
Заробiтна плата адмiнперсонала та вiдрахування на 974 1159
Податки (за землю, воду, надра, екологiчний збiр) 366 298
Витрати на транспорт 102 106
Амортизацiя ОЗ 54 55
Iншi 710
622
Всього 2206 2240

7.6 Витрати на збут
«Витрати на збут» - 144 тис. грн. Складаються з суми заробiтної плати робiтникiв збуту та вiдповiдних нарахувань на неї, суми амортизацiйних
вiдрахувань щодо основних засобiв, яки використовуються у роботi по збуту, рекламнi послуги.
7.4.
Найменування показника 2015 2014
Заробiтна плата робiтникiв служби збуту 45 69
Вартiсть послуг митного оформлення 5 14
Тара та пакування 6 7
Амортизацiя ОЗ 18 18
Iншi 70 68
Всього 144 176
7.7 Податок на прибуток
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:
- витрати (дохiд) з податку на прибуток згiдно Форми №2 за 2015р. - 0 тис грн., за 2014 – 0 тис.грн.
Станом на 31.12.2015р Товариство не визнавало вiдстрочений податковий актив на суму податкового збитку, тому що припускає, що отримання у
наступному роцi майбутнього оподаткованого прибутку є малоймовiрним. У подальшому, якщо виникнення оподаткованого прибутку стане ймовiрним,
Товариство визнає вiдстрочений податковий актив.
Змiни у вимогах податкового законодавства у 2015 роцi щодо формування оподаткованого прибутку призвели до того, що у Товариства не iснують
умови для визнання вiдстрочених податкових зобов’язань. Сума вiдстрочених податкових зобов’язань у сумi 5200 тис. грн. списана безпосередньо на
рахунок нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), тому що визнання зазначених вiдстрочених податкових зобов’язань виникло внаслiдок змiни
облiкової полiтики на дату переходу складання звiтностi за МСФЗ.
8. Прибуток на акцiю. Прибуток на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку (збитку) на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом
року. Кiлькiсть акцiй в обiгу протягом року не змiнювалася.
Найменування показника 2015 2014
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 16439572 16439572
Скоригована кiлькiсть простих акцiй 16439572 16439572
Прибуток (збиток) за рiк (тис. грн.) (2373) (2582 )
Збиток на одну просту акцiю (у копiйках) 0,14435 0,15706

Керівник

Нарiца Євген Юлiйович
(підпис)

Головний бухгалтер

Нарiца Євген Юлiйович
(підпис)

Коди

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ"

Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

за ЄДРПОУ

05394618

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма N 3

Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

4271

7619

0

0

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

3000

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

45

32

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1206

781

Надходження від повернення авансів

3020

19

1

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

1

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035

11

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

6

20

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

( 1600 )

( 3315 )

3100

Праці

3105

( 1681 )

( 1794 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 835 )

( 1306 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 599 )

( 664 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118

( 599 )

( 664 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 773 )

( 1238 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(3)

( 35 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання
позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 58 )

( 55 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

9

46

3200

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

1801004

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(2)

(1)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-2

-1

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

(0)

(0)

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

7

45

Залишок коштів на початок року

3405

64

12

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

1

7

Залишок коштів на кінець року

3415

70

64

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСФО 7 На чистий рух грошових коштiв впливали: надходження вiд: - реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 4271 тис. грн.; - цiльового фiнансування - 45 тис. грн. ( вiд фонду страхування за листки непрацездатностi
працiвникiв ); - авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 1206 тис. грн.; - вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 19 тис. грн. - iншi надходження 25 тис грн. ( вiд продажу iноземної валюти - 6 тис. грн., повернення грошових коштiв - 19 тис. грн.) . Витрачення на оплату: - Товарiв (робiт, послуг) 1666 тис. грн. - Працi - 1681 тис. грн. - Вiдрахувань на соцiальнi заходи - 835 тис. грн. - Зобов'язань з податкiв i зборiв -599 тис. грн. - Витрачання на
оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - 599 тис. грн. - Витрачення на оплату авансiв - 773 тис. грн. - Витрачення на оплату повернення авансiв 3 тис. грн. - Iншi витрачення - 58 тис. грн.( розрахунки з iншими кредиторами - 45 тис. грн, розрахунки з пiдзвiтними особами - 9 тис. грн, визнанi
штрафи, пенi, неустойки 4 тис. грн). - Витрачення на придбання необоротних активiв - 2 тис. грн. Залишок коштiв на початок року - 1 тис. грн. Залишок
коштiв на кiнець року - 70 тис. грн.

Керівник

Нарiца Євген Юлiйович
(підпис)

Головний бухгалтер

-

(підпис)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2015 р.
Форма N 3-н
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього
року

надходження

видаток

надходження

видаток

2

3

4

5

6

Прибуток (збиток)
від звичайної
діяльності до
оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію
необоротних
активів

3505

0

X

0

X

збільшення
(зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток)
від
нереалізованих
курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток)
від неопераційної
діяльності та
інших негрошових
операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток)
від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості
активів, які
оцінюються за
справедливою
вартістю, та дохід
(витрати) від
первісного
визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток)
від реалізації
необоротних
активів,
утримуваних для
продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток)
від реалізації
фінансових
інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення
(відновлення)
корисності
необоротних
активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення
(збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення
(зменшення)
запасів

3551

0

0

0

0

1
I. Рух коштів у
результаті
операційної
діяльності

Код за ДКУД

1801006

Збільшення
(зменшення)
поточних
біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення
(зменшення)
дебіторської
заборгованості за
продукцію, товари,
роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення
(збільшення) іншої
поточної
дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення
(збільшення)
витрат майбутніх
періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення
(збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення
(зменшення)
поточних
зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від
операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення
(зменшення)
поточної
кредиторської
заборгованості за
товари, роботи,
послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення
(зменшення)
поточної
кредиторської
заборгованості за
розрахунками з
бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення
(зменшення)
поточної
кредиторської
заборгованості за
розрахунками зі
страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення
(зменшення)
поточної
кредиторської
заборгованості за
розрахунками з
оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення
(зменшення)
доходів майбутніх
періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення
(зменшення) інших
поточних
зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений
податок на
прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів
від операційної
діяльності
II. Рух коштів у
результаті
інвестиційної
діяльності

3195

0

0

0

0

Надходження від
реалізації:
фінансових
інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних
активів

3205

0

X

0

X

Надходження від
отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від
деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від
погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від
вибуття
дочірнього
підприємства та
іншої
господарської
одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на
придбання:
фінансових
інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних
активів

3260

X

0

X

0

Виплати за
деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на
надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на
придбання
дочірнього
підприємства та
іншої
господарської
одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів
від інвестиційної
діяльності

3295

0

0

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від
продажу частки в
дочірньому
підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних
акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

III. Рух коштів у
результаті
фінансової
діяльності

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на
сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на
сплату
заборгованості з
фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на
придбання частки
в дочірньому
підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на
виплати
неконтрольованим
часткам у дочірніх
підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів
від фінансової
діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух
грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на
початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни
валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на
кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки: д/н

Керівник

Нарiца Євген Юлiйович
(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Коди

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ"

Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

за ЄДРПОУ

05394618

Звіт про власний капітал
за 2015 рік
Форма N 4
Стаття

1

Код за ДКУД

1801005

Код Зареєстрований Капітал у Додатковий Резервний Нерозподілений Неоплачений Вилучений Всього
рядка
капітал
дооцінках
капітал
капітал
прибуток
капітал
капітал
(непокритий
збиток)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

4110

0

32140

115

-7581

0

0

28784

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

18

0

0

18

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

4110

0

32140

115

-7599

0

0

28766

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-2373

0

0

-2373

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки
в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

-2582

0

7781

0

0

5199

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

-2582

0

5408

0

0

-2826

Залишок на
кінець року

4300

4110

0

29558

115

-2191

0

0

31592

Примітки: Власний капiтал включає: статутний капiтал, який сформовано у повному обсязi, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал,
сформований за рахунок прибутку та нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). Зареєстрований розмiр Статутного фонду, вiдповiдно до
Статуту товариства складає 4110 тис. грн. Статутний капiтал подiлено на 16439572 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Розмiр зареєстрованого (статутного) капiталу як на протязi звiтного року, так i в минулому роцi не змiнювався. Iнший додатковий капiтал станом на
31.12.2015р складає 29558,0 тис. грн. 01.01.2013 01.01.2014 31.12.2015 Iнший додатковий капiтал 35561 32140 29558 У цiй статтi вiдображена сума
збiльшення вартостi основних засобiв, яка виникла при переходi на застосування МСФЗ (01.01.2012р) i товариство вирiшило застосувати справедливу
вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. Зменшення за звiтний рiк пов'язано iз прийняттям рiшення
Загальними зборами у звiтному роцi використати iнший додатковий капiтал на покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк у сумi 2582 тис грн. Резервний
капiтал станом на 31.12.2015р. дорiвнюється 115,0 тис. грн. Резервний капiтал на протязi року не змiнювався. 01.01.2014 01.01.2015 31.12.2015
Резервний капiтал 115 115 115 Станом на 31.12.2015р сума непокритого збитку складає 2191,0 тис. грн. 01.01.2014 01.01.2015 31.12.2015
Нерозподiлений прибуток -8585 -7581 -2191 Станом на 31.12.2015р сума непокритого збитку складає 2191,0 тис. грн. 01.01.2014 01.01.2015
31.12.2015 Разом власний капiтал 31201 28784 31592 Власний капiтал включає: статутний капiтал, який сформовано у повному обсязi, iнший
додатковий капiтал, резервний капiтал, сформований за рахунок прибутку та нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). Розмiр Статутного
фонду ПАТ "МАРКОГРАФ" складає 4109893 грн. Статутний капiтал подiлено на 16439572 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
кожна. Розмiр статутного капiталу протягом року не змiнювався.

Керівник

Нарiца Євген Юлiйович
(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
1. Загальна iнформацiя про компанiю
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Марiупольський графiтовий комбiнат»
Скорочене найменування ПАТ «Маркограф»
Дата державної реєстрацiї 20.03.1997 № 1 274 120 0000 000250
Юридична та фактична адреса 87500 , Донецька область, м. Марiуполь, вул. Станiславського, буд. 9
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 05394618
Країна реєстрацiї Україна
Мiжмiський код та телефон (0629) 409044, 400915
Веб-сайт www.markograf.net
Адреса електронної пошти markograf@markograf.net
Основним видом дiяльностi Компанiї у звiтному перiодi є: виробництво неметалевих мiнеральних виробiв.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2015 р складає 57.

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що Компанiя функцiонує i буде вести операцiї в прогнозному майбутньому. У Компанiї немає нi
намiру, нi необхiдностi в лiквiдацiї або в iстотному скороченнi масштабiв дiяльностi.
Основою складання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та
тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Датою переходу на МСФЗ прийнято початок дня 1 сiчня
01.01.2012р. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на
дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та МСБО 16 «Основнi
засоби».
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, i всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше.
Всi операцiї в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну ваюту -гривню за поточним валютним курсом на дату здiйснення операцiї.
На кожну звiтну дату:
- монетарнi статтi в iноземнiй валютi пiдлягають перерахунку з використанням курсу на звiтну дату;
- немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, врахованi за iсторичною вартiстю, пiдлягають перерахунку за валютним курсом на дату здiйснення операцiї.
Курсовi рiзницi, що виникають при розрахунку за монетарними статтями або при перерахунку монетарних статей за курсами, що вiдрiзняються вiд
курсiв, по яких вони перераховувалися при первiсному визнаннi протягом звiтного перiоду або у попереднiх фiнансових звiтах, визнаються у складi
доходiв або витрат в тому перiодi, в якому вони виникають.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
При складаннi фiнансового звiту Компанiєю були застосованi принципи: послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; достовiрностi
та правдивостi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах; нейтральностi, тобто подання
iнформацiї, вiльними вiд упереджень; обачливостi; вiдображення операцiй в залежностi вiд економiчної сутностi, а не лише вiд юридичної форми;
згортання статей доходiв i витрат по подiбним (однаковим) операцiям, прибуток (збиток) вiд яких не є суттєвим.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого
застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та МСБО 16 «Основнi засоби».
Основою складання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та
тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Наказом № 1 вiд 05.01.2015р. пiдприємством була обрана на 2015 рiк наступна облiкова полiтика:
1. Основою при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, мiжнароднi
стандарти бухгалтерського облiку та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
2. Основнi засоби вiдображати в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення . Аналiтичний облiк руху основних
засобiв i нарахування зносу вести у вiдомостях облiку основних засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємство обрало прямолiнiйний метод, по котрому рiчна сума амортизацiї визначається дiленням
вартостi, що амортизується на термiн корисного використання об’єкту основних засобiв.
3. Амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати по прямолiнiйному методу.
4. Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечного фонду нараховувати в першому мiсяцi використання 100% вiд їх
вартостi.
5. До складу малоцiнних та необоротних матерiальних активiв вiдносити матерiальнi активи вартiстю менш 2500 грн., з 01.09.2015 р. - 6000,00 грн. та
термiном використання бiльше одного року.
6. До запасiв включати сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, готову продукцiю, МШП та напiвфабрикати.
Запаси облiковувати за первiсною вартiстю, яка включає витрати на придбання, транспортування та доробку (переробку).
Вартiсть готової продукцiї вiдображати в облiку за фактичною собiвартiстю.
Вибуття запасiв здiйснювати за наступними оцiнками, за одним з таких методiв:
- матерiалiв, палива, запасних частин, МПШ – за середньозваженою собiвартiстю;
- товарiв – за цiнами продажу;
- готової продукцiї та напiвфабрикатiв – за середньозваженою собiвартiстю.
7. Створювати забезпечення на виплату вiдпусток персоналу.
8. Дебiторську заборгованiсть вiдображати у балансi за чистою вартiстю реалiзацiї. Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї визначати на момент
вiдвантаження продукцiї. Доходи вiд реалiзацiї послуг визначити на момент чинення послуг.
9. Накопичення даних про витрати та доходи в цiлях оподаткування здiйснювати на пiдставi первинних документiв, фiксуючих здiйснення господарчих
операцiй в окремих вiдомостях з наступним використанням даних для складання декларацiї про прибуток та податкової звiтностi.
2. Про основнi засоби, включаючи об’єкти оренди.
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг,
або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких
бiльше 2500 грн., 01.09.2015 р. - 6000,00 грн.
Основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. Розглянувши
доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо
ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу
вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом, по котрому рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi,

що амортизується на термiн корисного використання об’єкту основних засобiв.
Орендованих основних засобiв немає.
Передана в оренду частина технiчного примiщення загальною площею сiм квадратних метра.
Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування зносу ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв.
Невиробничих основних засобiв на пiдприємствi немає.
3. Спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв.
Всi основнi засоби знаходяться на територiї пiдприємства.
Запаси, якi включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, готову продукцiю, та МШП, знаходяться на складi.
Запаси облiковуються за первiсною вартiстю, яка включає витрати на придбання, транспортування та доробку (переробку), облiк вибуття ведеться за
методом середньозваженої собiвартостi.
Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, якi використаннi у виробництвi.
Готова продукцiя вiдображається за фактичною собiвартiстю, а при вибуттi за методом середньозваженої собiвартостi.
Грошовi кошти включають суму грошей на поточних рахунках.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї визначаються на момент вiдвантаження
продукцiї. Доходи вiд реалiзацiї послуг визначаються на момент чинення послуг.
4. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства
Немає системи ресурсозберiгаючої технологiї збору, транспортування та переробки графiтовмiсних вiдходiв (ГВВ), тому на бiльшостi металургiйних
пiдприємствах ГВВ вивозяться у вiдвали, а для пiдприємства вони є основною сировиною. Немає законодавчої бази для вивозу ГВВ з Росiї. .
На дiяльнiсть пiдприємства негативний вплив має вiдсутнiсть законодавчої бази,
яка надала би пiльги малим пiдприємствам в частинi сплати податку на землю, згiдно з якими встановленi однаковi ставки, як для великих так ї для
дрiбних пiдприємств. Вiдсутнiй механiзм надання пiльг за переробку вiдходiв.
Основнi засоби.
Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або
для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше
2500 грн., з 01.09.2015 р. - 6000,00 грн.
Облiковою полiтикою щодо оцiнки основних засобiв прийняла модель собiвартостi. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень,
передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу
вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату
переходу на МСФЗ (01.01.2012р) та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до
переоцiненої суми активу.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну дiї, який встановлюється окремо по кожному основному
засобу. Термiн корисного використання – це перiод, оснований на оцiнках керiвництва, на протязi якого актив буде приносити економiчнi вигоди.
Строк корисного використання встановлено вiдповiдно до кожного основного засобу:
- Будiвлi та споруди - 5 - 50 рокiв;
- Машини та обладнання - 1 - 30 рокiв;
- Транспортнi засоби - 10 - 40 рокiв;
- Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - 1-20 рокiв;
- Iншi - 1-15 рокiв;
Незавершене капiтальне будiвництво –вартiсть основних засобiв, будiвництво яких не завершено. Об'єкти, що знаходяться в процесi будiвництва,
капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. При завершеннi будiвництва вартiсть об'єкта переноситься до вiдповiдної категорiї основних
засобiв. Амортизацiя на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв. Щорiчно на звiтну дату пiдприємство визначає наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активу.
Якщо такi ознаки iснують, пiдприємство здiйснює оцiнку очiкуваного вiдшкодування активу.
Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за
вирахуванням витрат на реалiзацiю, i цiнностi вiд використання активу. Якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки,
перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, зменшилася, i такий
актив або пiдроздiл, що генерує грошовi потоки, списується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi
про прибутки i збитки.
Щорiчно на кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або
зменшилися. Якщо така ознака є, Компанiя розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше
визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мали мiсце змiни в припущеннях, якi використовувалися для
визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. Якщо це так, балансова вартiсть
активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi активу.
Запаси. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв
складається з цiни придбання, а також iнших витрат, що виникли пiд час доставки та приведення у теперiшнiй стан. Вартiсть запасiв при вибуттi
визначається за середньозваженим методом.
Собiвартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї включає вартiсть сировини та матерiали, прямi витрати на оплату працi, вiдрахування
на заробiтну плату, загальновиробничi витрати,
Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась, вони зiпсованi, застарiли або iншим чином втратили
первiсно очiкувану економiчну вигоду. Вiдповiдне зменшення вартостi запасiв вiдображається як нарахування резерву знецiнення. Сума уцiнки запасiв
вiдноситься на витрати звiтного перiоду.
Фiнансовi iнструменти. Компанiя визнає фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання в балансi тодi i тiльки тодi, коли вона стає стороною контрактних
положень щодо цих iнструментiв.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв, дебiторську та кредиторську
заборгованiсть, iншi зобов'язання та позики.
Дебiторська заборгованнiсть.
Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей
фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом 12 мiсяцiв або операцiйного циклу) або
як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). Первiсне визнання дебiторської заборгованостi

здiйснюється за номiнальною вартiстю переданих активiв. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та
вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Дебiторська заборгованiсть визнається за методом нарахувань, тобто результати угод визнаються
при їх настаннi, враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в тому звiтному перiодi, в якому вони вiдбулися.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (резерв сумнiвних боргiв) визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку
керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться вiдносно простроченої дебiторської
заборгованостi, враховується лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Резерв формується один раз на рiк на дату балансу.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, грошовi кошти на поточних рахунках, депозити до запитання, короткостроковi депозити,
високолiквiднi iнструменти з початковим строком погашення до трьох мiсяцiв, якi можна вiльно обмiняти на вiдому суму грошових коштiв i якi схильнi до
незначного ризику зниження вартостi. Грошовi кошти облiковуються в балансi за номiнальною вартiстю.
Кредиторська заборгованiсть. Поточна кредиторська заборгованнiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованнiсть визнається у
вiдповiдностi з полiтикою облiку фiнансових iнструментiв, та облiковується за номiнальною вартiстю.
Виплати працiвникам. Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже
сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов'язання. Вiдповiдно до законодавства, пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду.
Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому
були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна плата
Вiдстроченi податки. Вiдiстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та представляє собою податковi активи або
зобов"язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тим¬часових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi
активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковува¬ного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi
тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату баланса й
зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати
вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується. будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або
зобов'язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм
випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi
податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство мас теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї,
iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме виб¬уття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, i можна достовiрно оцi¬нити суму зобов'язання.
Доходи та витрати. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi
або будуть отриманi.
Витрати визнаються Компанiєю у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або коли стає очевидно, що данi
витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi
вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi.
Операцiї з iноземною валютою. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку
України на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перерахо¬вуються в гривню за вiдповiдними
курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немо-нетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом
на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення
справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у
якому вони виникають.
4. Iстотнi облiковi оцiнки та припущення
Складання фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Такi оцiнки заснованi на iнформацiї, наявнiй на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених
оцiнок. Основнi оцiнки та припущення щодо розвитку ситуацiї в майбутньому, а також iншi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть
мiстити значний ризик необхiдностi iстотних коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року,
включають:
Резерв сумнiвної заборгованостi. Резерв сумнiвної заборгованостi розраховується керiвництвом з використанням найкращої наявної iнформацiї про
платоспроможнiсть дебiторiв на звiтну дату. Але фактична возместимiсть дебiторської заборгованостi може вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
Вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи, включаючи тi, якi визнаються щодо всiх невикористаних податкових збиткiв, визнаються
тодi, коли iснує iмовiрнiсть їх вiдшкодування, що залежить вiд отримання достатнього майбутнього оподатковуваного прибутку. Допущення щодо
отримання майбутнього оподатковуваного прибутку залежать вiд оцiнок керiвництвом майбутнiх грошових потокiв. Майбутнi грошовi потоки залежать
вiд оцiнки обсягiв майбутнього виробництва i продажiв, цiн на товари та операцiйних витрат.
Пенсiйнi зобов'язання. З метою дотримання МСФЗ 19 «Виплати працiвникам», Компанiя оцiнює пенсiйнi зобов'язання за пiльговимм пенсiями.
Пiдприємство використовує метод прогнозованої умовної одиницi на пiдставi актуарних припущень, що представляють собою iнформацiю про змiннi
величини, що визначають остаточну вартiсть пенсiй до виплати. На зобов'язання по пенсiйному забезпеченню можуть чинити значний вплив
судження про те, чи вийде працiвник достроково на пенсiю i коли це станеться, чи буде пiдприємство зобов'язане фiнансувати пенсiї колишнiх
спiвробiтникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати у небезпечних умовах. Поточна вартiсть зобов'язань за планом зi
встановленими виплатами залежить вiд ряду факторiв, якi визначаються на пiдставi актуарних розрахункiв з використанням низки припущень.
Основнi припущення, що використовуються при визначеннi чистих витрат (доходiв) по пенсiйному забезпеченню, включають ставку дисконтування,
демографiчнi подiї, рiст заробiтної плати у Компанiї, незмiннiсть Пенсiйного законодавства та iншi.
5. Новi та переглянутi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
У 2014 роцi вступили в силу декiлька коригувань положень системи МСФЗ та iнтерпретацiї, обов’язкових для облiкових перiодiв, починаючи з 1 сiчня
2014 року або пiсля цiєї дати, або для подальших перiодiв, бiльшiсть з яких не матимуть iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть компанiї.
Змiни до МСФЗ (IAS) 32 стосовно взаємозалiкiв фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань та їх розкриття. Змiни до МСФЗ (IAS) 32 роз’яснюють

iснуюче застосування положень щодо вимог до взаємозалiкiв. Змiни до МСФЗ (IAS) 32 застосовуються до рiчної звiтностi, яка починається з або пiсля
1 сiчня 2014 з дотриманням ретроспективного застосування. Поправки до МСФЗ (IAS) 32 iстотно не вплинуть на звiтнiсть Компанiї, оскiльки у
Компанiї немає фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, що пiдлягають взаємозалiку.
Компанiя не використовувала наступнi новi та переглянутi МСФЗ та КТМФЗ (що набули чинностi):
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (обов'язковий для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2015 року, з можливiстю
дострокового застосування);
Змiни до МСБО (IAS) 27 „Окрема фiнансова звiтнiсть”, МСФЗ 10 (IFRS) «Консолiдована фiнансова звiтнiсть” МСФЗ (IFRS) 12 „Розкриття iнформацiї
про долi участi в iнших суб’єктах господарювання”;
Поправки до МСБО (IAS) 36 „Зменшення корисностi активiв”;
Поправки до МСБО (IAS) 39 „Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка”;
Змiни до МСФЗ (IFRS) 2 „Платiж на основi акцiй”;
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 „Об’єднання бiзнесу”;
Змiни до МСФЗ (IFRS) 8 „Операцiйнi сегменти”;
Поправки до МСБО (IAS) 16 „Основнi засоби”;
Змiни до МСБО (IAS) 24 „Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони”;
Поправки до МСБО (IAS) 40 „Iнвестицiйна нерухомiсть”
оскiльки Компанiя не мала операцiй та подiй, на якi впливають зазначенi змiни.
6. Описова частина статей балансу.
6.1 Основнi засоби.
Первiсно пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши
доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо
ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу
вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється
визнання вiдповiдного активу. На основнi засоби, якi на протягу року не використовуються , але будуть використовуватися, нараховано резерв
знецiнення на залишкову вартiсть.
Облiк, iнших необоротних матерiальних активiв на пiдприємствi облiковуються за первiсною вартiстю з урахуванням усiх витрат, знижок, пiльг, що
мали мiсце при придбаннi.
Компанiя здiйснила оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р) та використовує цю справедливу
вартiсть як доцiльну
собiвартiсть основних засобiв на цю дату. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будьякi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну дiї, який
встановлюється окремо по кожному основному засобу.
Станом на початок року , згiдно з балансом, товариство володiє власними основними засобами та iншими необоротними матерiальними активами,
первiсна вартiсть яка складає 43213 тис. грн., залишкова вартiсть - 36015 тис. грн., знос - 7198 тис. грн., в т.ч. резерв знецiнення – 656 тис. грн. Вони , в
свою чергу, класифiкуються за групам i мають такий вигляд:
Далi наведена iнформацiя про рух основних засобiв за 2014-2015рр.
2015 рiк тис. грн..
Будiвлi та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти,прилади, iнвентар, меблi Iншi ОС
Цiя МНМА Разом
Первiсна вартiсть
На 01 .01. 2015 р. 38586 4033 103 364 4 123 43213
Надходження 2 2
Вибуття 17 181 8 206
на 31.12.2015 38569 3852 103 364 4 117 43009
Накопичена амортизацiя
на 01 .01. 2015 р. 4888 1986 63 138 123 7198
Нараховано
амортизацiї
970

348

21

36

0

2

1377

Нараховано
резерв
зменшення корисностi
Вибуття 16 181 8 205
на 31.12.2015 5842 2153 84 174 0 117 8370
Балансова вартiсть
на 01 .01. 2015 р. 33698 2047 40 226 4 36015
Вибуття
на 31.12.2015 32727 1699 19 190 4 34639
У звiтному роцi збiльшення та зменшення корисностi основних засобiв не було.
Обмежень на право власностi, а також основних засобiв переданих у заставу пiдприємство не має.
Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених iз експлуатацiї для продажу – немає.
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя)- немає.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв – 2275 тис.грн.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв на 31.12.2015р. – немає.
2014 рiк
Будiвлi та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти,прилади, iнвентар, меблi Iншi ОС
МНМА Разом
Первiсна вартiсть
на
01.01. 2014р. 38586 4035 103 364 4 125 43217
Надходження 1 1
Вибуття 2 3 5
на 31.12.2014 38586 4033 103 364 4 123 43213
Накопичена амортизацiя
На
01 .01. 2014 р. 3918 1477 42 100 125 5662
Нараховано
амортизацi 881 510 21 38 0 1 1451
Нараховано
резерв
зменшення корисностi 89 0 0 0 0 89
Вибуття 1 3 4
на 31.12.2014 4888 1986 63 138 0 123 7198
Балансова вартiсть
на
01 .01. 2014 р. 34668 2558 61 264 4 0 37555
на 31.12.2014 33698 2047 40 226 4 0 36015
Нематерiальнi активи
У звiтному перiодi придбання, реалiзацiя, лiквiдацiя нематерiальних активiв не вiдбувалась.

Довгостроковi фiнансовi активи.
Довгострокових фiнансових активiв у поточному роцi не було.
6.2. Запаси.
Принципи формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси, розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно
до МСБО № 2 «Запаси».
Придбаннi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з витрат на придбання, доставку та iншi витрати, якi
зв’язанi з доведенням їх до стану здатностi для використання у виробництвi. Оцiнка вибуття оцiнка запасiв оцiнюється по методу придатному
середньозваженої вартостi запасiв згiдно наказу № 1 вiд 05 сiчня 2015 року «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики у 2015
роцi» пiдприємства. Матерiальнi цiнностi, що не мають реалiзацiйної вартостi, не визнано активами.
Пiдприємство протягом звiтного перiоду дотримувалось незмiнностi визначених методiв оцiнки вибуття запасiв.
Вартiсть запасiв, оформлених в заставу –немає.
Запаси призначенi до продажу вiдсутнi.
Аналiтичний облiк ТМЦ вiдображається в оборотних вiдомостях, картках складського облiку у кiлькiсному та сумовому виразi.
У балансi запаси вiдображенi за вартiстю придбання. У таблицi наведена балансова вартiсть запасiв за класифiкацiєю, яка використовується
пiдприємством.
тис.грн.
Найменування запасiв 01.01.2014 01.01.2015 31.12. 2015
Сировина i матерiали 377 335 261
Паливо 14 14 19
Запаснi частини 197 172 150
Тара i тарнi матерiали 195 198 133

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 8 8 9
Незавершене виробництво 340 128 289
Готова продукцiя 349 345 467
Разом 1480 1200 1328
У 2015 роцi компанiя не визнавала знецiнення запасiв.
У звiтному роцi витратами перiоду визнано запасiв у сумi 1768 грн.
6.3 Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей
фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом 12 мiсяцiв або операцiйного циклу) або
як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). Первiсне визнання дебiторської заборгованостi
здiйснюється за номiнальною вартiстю переданих активiв. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та
вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Дебiторська заборгованiсть визнається за методом нарахувань, тобто результати угод визнаються
при їх настаннi, враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в тому звiтному перiодi, в якому вони вiдбулися.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (резерв сумнiвних боргiв) визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку
керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться вiдносно простроченої дебiторської
заборгованостi, враховується лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника.
Виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв пiдприємством було прийняте рiшення не створювати резерв сумнiвних боргiв.
Товарна дебiторська заборгованiсть
В складi дебiторської заборгованостi рахується первiсна вартiсть за продукцiю та наданi послуги станом на 31.12.2015 року складається - 195 тис.
грн., що вiдображено у рядку 1125 Балансу.
01.01.2014 01.01.2015
31.12.2015
Дебiторська заборгованiсть по розрахунку з покупцями перестрахування 550 269 195
Резерв зменшення корисностi
(резерв сумнiвних боргiв) 0 0 0
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi 550 269 195
Iнша дебiторська заборгованiсть 7 2 1
Резерв зменшення корисносностi
(резерв сумнiвних боргiв)
000
Балансова вартiсть iншої дебiторської заборгованiстi 7 2 1
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю — 195 тис. грн. – а саме:
- ПП «Гiльов» - 4 тис. грн. (графiтовi стрижнi);
- ПАТ «ММК iм. Iллiча» - 41 тис. грн. (графiт);
- ТОВ «Фiнiгрiф» - 150 тис. грн. (маркетинговi послуги);
Дебiторська заборгованiсть утворилася в ходi нормального операцiйного циклу, якщо має мiсце порушення термiну розрахункiв за умовами договору,
то така затримка є не тривалою. Всi дебiтори визнанi як платоспроможнi.
Середньорiчна оборотнiсть товарної дебiторської заборгованостi складає 268 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за рахунками
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015 року складається - 118 тис. грн., що вiдображено у рядку 1135
Балансу.
Заборгованiсть по виданими авансами складає - 103 тис. грн., що вiдображено у рядку 1130 Балансу.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає - 1 тис. грн., що вiдображено у рядку 1155 Балансу.
01.01.2014 01.01.2015
31.12.2015
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 131 154 109
Резерв зменшення корисностi
(резерв сумнiвних боргiв)
0 27 6
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за виданими авансами 131 127 103
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 731 526 118
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами — 103 тис. грн. – а саме:
- ПАТ «Донецькобленерго» - 33 тис. грн. (електроенергiя);
- ПАТ «Маргаз» - 25 тис.грн. (транспортування газу);
- ТОВ «Центр аудит сервiс» – 7 тис. грн. (аудиторськi послуги);
- КФ ПрАТ «Блiц-Iнформ» - 2 тис. грн.. (пiдписка);
- ТОВ «Днепротехноком» - 4 тис. грн. ( кулi розмельнi);
- Iншi – 32 тис. грн.
В 2015 роцi визнано резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi по авансам виданим на суму 6 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом — 118 тис. грн., а саме:
- воєний сбiр - 1 тис.грн. ;
- податок на прибуток – 117 тис.грн.

6.4 Грошовi кошти та їх еквiваленти - це грошовi кошти, що знаходяться на поточних, депозитних рахунках та у касi Компанiї.
Наявнiсть на 31.12.2015р. грошових коштiв та їх еквiваленти на поточних рахунках:
- в нацiональнiй валютi в сумi 70 тис. грн. що вiдображено по рядку 1165 Балансу.
Структура грошових коштiв наведена у таблицi:
тис. грн
Найменування показника 01.01.2014 01.01. 2015 31.12. 2015
Каса 0 0 0
Поточнi рахунки у нац. валютi
12 64 70
Поточнi рахунки у iноземнiй .валютi
000
Разом 12 64 70
6.5 Власний капiтал Компанiї включає: статутний капiтал, який сформовано у повному обсязi, iнший додатковий капiтал (сформований за рахунок
збiльшення вартостi основних засобiв, при застосуваннi справедливої вартостi як доцiльної собiвартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ
(01.01.2012р), резервний капiтал, сформований за рахунок прибутку та нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).
Найменування показника 01.01.2014 01.01. 2015 31.12. 2015
Зареєстрований (статутний) капiтал 4110 4110 4110
Iнший додатковий капiтал 35561 32140 29558
Резервний капiтал 115 115 115
Нерозподiлений прибуток (непокритий збитокззбиток -8585 -7581 -2191
7581
Разом власний капiтал 31201 28784 31592
Зареєстрований розмiр Статутного фонду, вiдповiдно Статуту товариства складає 4110 тис. грн. (рядок Балансу 1400). Статутний капiтал подiлено
на 16439572 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Розмiр Статутного капiталу на протязi року не змiнювався. Вiдкритий
продаж акцiй та додатковий випуск акцiй товариство у 2015 роцi не здiйснювало.
Станом на 31.12.2015р. власниками iстотної участi є компанiя „Крестмор Маркетинг ЛТД” (ЄДРПОУ 66,325, адреса Белiз, Белiз 35, дорога Беррек), яка
володiє 99,1352 % акцiй товариства.
Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2015р складає 295580,0 тис. грн. У цiй статтi вiдображена сума збiльшення вартостi основних засобiв, яка
виникла при переходi на застосування МСФЗ (01.01.2012р) i товариство вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну
собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. Зменшення за звiтний рiк пов’язане iз прийняттям рiшення Загальними зборами у звiтному роцi
використати iнший додатковий капiтал на покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк у сумi 2582 тис грн.
Станом на 31.12.2015р сума непокритого збитку складає 2191,0 тис. грн.
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
6.6 Пенсiйнi забезпечення
Компанiя має юридичне зобов'язання компенсувати українському державному пенсiйному фонду додатковi пенсiї, що виплачуються окремим
категорiям працiвникiв та колишнiх працiвникiв, якi мають право на отримання дострокових пенсiй. Розрахунок актуарних зобов'язань на 31.12.2015р.
не оновлювався, у звiтi про фiнансовi результати за 2015 рiк витрати не визнавались.
Сума зобов'язань за планом зi встановленими виплатами на дату балансу зменшена на виплати, якi вiдбулися протягом 2015 року.
Найменування 2014 р. 2015 р.
На 1 сiчня 1235 917
Вартiсть поточних послуг - Витрати по вiдсотках - Актуарнi збитки/(прибуток) - Пенсiї виплаченi (318) (352)
Вартiсть послуг минулих перiодiв - На 31 грудня - 917 565
Довгострокових кредитiв банкiв та iншiх довгострокових зобов’язань на пiдприємствi у поточному роцi не було.
6.7 Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткострокових кредитiв банкiв у поточному роцi не було.
Товарна кредиторська заборгованiсть:
Найменування показника 01.01.2014 01.01.2015 31.12.2015
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1968 2446 3164
iншi поточнi зобов'язання 37 38 31
Разом 2005 2484
3195
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги — 3164 тис. грн. – а саме:
- ТОВ «ЛТД Альфа -Азов» - 28 тис. грн. (охорона), термiн погашення сiчень, лютий 2016 р.
- ПАТ «Український графiт» - 3012 тис. грн. (графiт), термiн погашення листопад, грудень 2016 р.
- ДПРЗ ГТУ МНС України у Донецькiй областi - 10 тис. грн. (аварiйно-рятувальне обслуговування), термiн погашення сiчень, лютий 2016 р.
- МПУ ВКХ Горводоканал – 13 тис. грн. (вода), термiн сплати сiчень 2016р.
- АО «Київський адвокат – 20 тис. грн. (послуги адвоката), термiн погашення сiчень, лютий 2016р.

- Iншi - 81 тис. грн., термiн сплати березень, квiтень 2016р.
Iншi поточнi зобов'язання — 31 тис. грн. це в значнiй мiрi заборгованiсть за послуги, по операцiям по витратам на вiдрядження, перерахування
профспiлцi, алiменти робiтникiв.
Середньорiчна оборотнiсть товарної кредиторської заборгованостi складає 2918 тис. грн.
Дохiд вiд списання товарної кредиторської заборгованостi у звiтному роцi не визнаний.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками:
Найменування показника 01.01.2014 01.01.2015
31.12.2015
З одержаних авансiв 63 13 13
Зобов’язання перед бюджетом 57 47 142
Зi страхування 121 134 453
З оплати працi 366 578 501
З учасниками 76 0 0
Разом 683 772 1109
Заборгованнiсть з оплати працi – 501 тис. грн.
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний рiк становить 57.
Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод – 2005 тис. грн., за видами виплат:
- основна i додаткова зарплата - 1772 тис. грн.;
- оплата вiдпусток - 179 тис. грн.;
- матерiальна допомога - 1 тис. грн.;
- виплата лiкарняних ( перших 5 днiв) – 10 тис. грн.;
- виплата лiкарняних за рахунок ФСС - 43 тис. грн.
З одержаних авансiв - 13 тис. грн., а саме:
- ТОВ «Модефiкатор» - 2 тис.грн. за графiт;
- ПАТ «Завод Универсальне обладнання» - 5 тис. грн. за графiт;
- ФЛП Чайкина – 6 тис. грн.. за графiт.
Поточнi зобов’язання перед бюджетом – 142 тис. грн., а саме:
- податок на землю – 61 тис. грн.;
- податок з доходiв фiзичних осiб – 71 тис. грн.;
- ПДВ – 10 тис. грн.
Термiн сплати податкiв на 31.12.2015 року не настав.
Дохiд вiд списання товарної кредиторської заборгованостi за рахунками у звiтному роцi не визнаний.
6.8. Поточнi забезпечення це резерв на оплату вiдпусток працiвникам. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам
за вiдсутнiсть пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Залишки на 01.01.2015 Нараховано Використано Залишки на 31.12.2015
206 180 229 157
7. Описова частина статей звiту про фiнансовi результати за 2015 рiк.
Дохiд вiд реалiзацiї
Для визначення доходу пiдприємством використовується метод нарахувань. Згiдно з цим методом доход визнається в момент, коли продукцiя (товари)
вiдвантаженi покупцевi.
Доходи пiдприємства за 2015 рiк складаються з доходiв вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, послуг становлять 5226 тис. грн. з ПДВ. Дохiд вiд
реалiзацiї послуг визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань, коли надання послуг здiйснено.
Податок на додану вартiсть складає 800 тис. грн.
Рядок 2000 «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, рабiт, послуг)» - це дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за вирахуванням
вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок становить – 4425 тис. грн.
Найменування показника 2015 2014
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 4129 6850
Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг 296 24
Всього чистий дохiд вiд реалiзацiї 4425 6874
Доход вiд реалiзацiї продукцiї 4129 тис. грн., а саме:
- вiтчизняним покупцям – 3706 тис .грн.
- iноземним покупцям - 423 тис. грн.
7.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Рядок 2050 «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» складає – 4354 тис. грн. Найпитомiшу вагу в собiвартостi реалiзованої
продукцiї складають матерiальнi витрати – 47,5%
До складу витрат вiдносилися: матерiальнi витрати, амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, витрати на оплату працi та вiдрахування
на соцiальнi заходи, послуги, якi вiдносяться до складу виробництва та iншi.
Найменування показника 2015 2014
Матерiальнi затрати 2067 3496
Витрати на оплату працi 706 1580
Вiдрахування на соцiальнi засоби 252 590
Амортизацiя 1064 1092
Iншi витрати 265 379
Всього 4354 7137

7.3 Iншi операцiйнi доходи, iншi доходи
Рядок 2120 «Iншi операцiйнi доходи» складає 190 тис. грн., а саме :
Рядок 2240 «Iншi доходи» - 5 тис. грн.:
- дохiд вiд списання активiв.
Iншi операцiйнi доходи 2015 2014
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти та курсової рiзницi 183
Доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 155
88 82
88
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 8 8
Доходи вiд держаної субсидiї - Iншi доходи 27
88 7
88
Разом iншi операцiйнi доходи 190 280
Iншi фiнансовi доходи (банкiвськi вiдсотки) - Iншi доходи 5 77
Доходiв вiд негрошової виручки, що виникли в результатi обмiну товарiв або послуг не було.
Iншi операцiйнi витрати, iншi витрати
Рядок 2180 «Iншi операцiйнi витрати» - 288 тис. грн.
Рядок 2270 «Iншi витрати - 1 тис. грн.:
- списання необоротних активiв.

Iншi операцiйнi витрати 2015 2014
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 98 71
Витрати на благодiйнiсть - Iншi 190 91
Разом 288 162
Iншi витрати (вiд списання необоротних активiв) 1 98
7.4 Адмiнiстративнi витрати
Рядок 2130 «Адмiнiстративнi витрати» - 2206 тис. грн. Складається з суми заробiтної плати адмiнiстративного апарату i вiдповiдних нарахувань на неї,
суми амортизацiйних вiдрахувань щодо основних засобiв, якi використовуються у роботi адмiнапарату, суми сплати зв’язку, юридичнi та економiчнi
послуги, податки та iншi витрати на утримання адмiнапарату.
Найменування показника Рядок 2130 «Адмiнiстративнi витрати» - 2206 тис. грн. Складається з суми заробiтної плати адмiнiстративного апарату i
вiдповiдних нарахувань на неї, суми амортизацiйних вiдрахувань щодо основних засобiв, якi використовуються у роботi адмiнапарату, суми сплати
зв’язку, юридичнi та економiчнi послуги, податки та iншi витрати на утримання адмiнапарату.
2015 2014
Заробiтна плата адмiнперсонала та вiдрахування на 974 1159
Податки (за землю, воду, надра, екологiчний збiр) 366 298
Витрати на транспорт 102 106
Амортизацiя ОЗ 54 55
Iншi 710
622
Всього 2206 2240
7.5 Витрати на збут
Рядок 2150 «Витрати на збут» - 144 тис. грн. Складаються з суми заробiтної плати робiтникiв збуту та вiдповiдних нарахувань на неї, суми
амортизацiйних вiдрахувань щодо основних засобiв, яки використовуються у роботi по збуту, рекламнi послуги.
7.4.
Найменування показника 2015 2014
Заробiтна плата робiтникiв служби збуту 45 69
Вартiсть послуг митного оформлення 5 14
Тара та пакування 6 7
Амортизацiя ОЗ 18 18
Iншi 70 68
Всього 144 176
7.6 Iншi доходи та витрати.
Фiнансових доходiв та витрат у звiтному роцi пiдприємство не мало.
Розшифровка iнших доходiв та iнших витрат не наводиться, тому що їх сума є не суттєвою.
Рядок 2195 «Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi» на кiнець року – 2377 тис. грн. збиткiв.
Рядок 2295 «Фiнансовий результат до оподаткування» (збиток) – 2373 тис. грн.
Рядок 2355 «Чистий фiнансовий результат» - 2373 тис. грн. збиткiв
Рядок 2465 «Сукупний дохiд» - 2373 тис. грн. збиткiв.
8. Прибуток на акцiю. Прибуток на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку (збитку) на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом
року. Кiлькiсть акцiй в обiгу протягом року не змiнювалася.

Найменування показника 2015 2014
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 16439572 16439572
Скоригована кiлькiсть простих акцiй 16439572 16439572
Прибуток (збиток) за рiк (тис. грн.) (2373) (2582 )
Збиток на одну просту акцiю (у копiйках) 0,14435 0,15706
9. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони. До пов’язаних сторiн, iнформацiю щодо операцiй з якими необхiдно розкривати у фiнансовiй звiтностi,
належать сторони, якi прямо або опосередковано мають можливiсть контролювати iншу сторону, здiйснювати суттєвий вплив на прийняття нею
операцiйних чи фiнансових рiшень. Пов’язаною з ПАТ „Маркограф” є компанiя „Крестмор Маркетинг ЛТД” (ЄДРПОУ 66,325, адреса Белiз, Белiз 35,
дорога Беррек), яка володiє 99,1352 % акцiй товариства. Протягом звiтного року операцiй iз зазначеною пов’язаною стороною не було,
заборгованостi на початок та кiнець року не має.
10. Умовнi зобов’язання. У 2014 роцi на пiдприємствi проведена перевiрка податкової iнспекцiї, за результатами якої донараховано податкiв та
штрафних санкцiй на загальну суму 200т.грн. ПАТ «МАРКОГРАФ» iнiцiював судовий позов про скасування податкових повiдомлень-рiшень податкової
iнспекцiї. У фiнансовiй звiтностi не визнавався резерв, тому що управлiнським персоналом зроблено припущення, враховуючи практику розгляду
аналогiчних спорiв судами, iз переважною вiрогiднiстю буде постановлено рiшення про задоволення позовних вимог пiдприємства. Вiдповiдно,
пiдприємство не рахує вирогiдним виникнення збитку у зазначенiй сумi.
11. Звiтнiсть за сегментами. Пiдприємство виробляє продукцiю одного напрямку та веде дiяльнiсть на однiй терiторiї, тому вiдокремлення операцiйних
чи географiчних сегментiв не проводиться.
12. Подiї пiсля дати балансу. Подiй пiсля звiтного перiоду, на якi суб`єкту господарювання слiд було коригувати суми, визнаннi у фiнансовiй звiтностi не вiдбувалось.
13. Ризики i економiчна ситуацiя.
Фактори, якi б обмежували можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння Компанiї або iнших питань, що
вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв, у звiтному перiоду вiдсутнi.
До макроекономiчних факторiв, що мають вплив на господарську дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї, вiдноситься те, що економiка України
характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу. Стабiльнiсть економiки України значною мiрою залежатиме
вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної, фiскальної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок
цього, дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв. Українська економiка пiддається впливу ринкового спаду i
зниження темпiв розвитку свiтової економiки
Керiвництво здiйснює монiторинг всiх змiн в поточному середовищi та вживає вiдповiдних заходiв у разi потреби. Подальший розвиток подiй,
включаючи полiтичну сiтуацiю, погiршення в макроекономiцi та умовах мiжнародної торгiвлi можуть негативно вплинути на результати дiяльностi та
фiнансовий стан Компанiї таким чином, що не є можливим визначити в даний час.
Директор Нарiца Є.Ю.
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