Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості
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район м. Марiуполь
Станiславського, 9
(0629)22-11-70
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Повне найменування емітента

Організаційно-правова форма емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
Місцезнаходження емітента

Міжміський код, телефон та факс емітента
Електронна поштова адреса емітента

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
(дата)
Річна інформація опублікована
у

№
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

markograf.net в мережі Інтернет
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
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б) 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
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до
X
Комісії)
27. Аудиторський висновок
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
X
фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
В складi рiчного звiту вiдсутнi: п.1(д) Вiдомостi щодо належностi емiтента до
будь-яких об`єднань пiдприємств- так як Товариство не входе до будь-яких
об`єднань; п.1(е) Iнформацiя про рейтингове агенство - так як нi з одним з
рейтингових агенств договорiв не укладено; п.1(є) Iнформацiя про органи
управлiння емiтента - так як заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї
акцiонерними товариствами не передбачено; п.7 Iнформацiя про дивiденди так як Товариство дивiденди не нараховувало та не виплачувало; п.9(б)
Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не
здiйснювало; п.9(в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi
30. Примітки
папери Товариством не випускались; п.9(г) Iнформацiя про похiднi цiннi
папери - товариство не має похiдних цiнних паперiв;; п.9(г) Iнформацiя про
викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом
звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй; 9 (д) Iнфомацiя щодо
виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - у зв'язку з переведенням акцiй у
бездокументарну форму iснування; п.12 Iнформацiя про гарантiї третьої особи
за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як Товариство випуск
боргових цiнних паперiв не здiйснювало; п.15 Iнформацiя про випуски
iпотечних облiгацiй, п.16(а-г) Iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття, п.17 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 iпотечних облiгацiй не
здiйснювало; п.18 Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, п.19
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск
iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало; п.20 Основнi вiдомостii про ФОН, п.
21 Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, п.22 Iнформацiя про осiб, що
володiють сертифiкатами ФОН, п.23 Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН,
п. 24 Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало; п.28
Рiчної фiнансовї звiтностi, укладеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi не має; п.29 Звiт про стан об`єкта нерухомостi - так як
Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.

Основні відомості про емітента
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"

Скорочене найменування (за
наявності)

ПАТ "МАРКОГРАФ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Поштовий індекс

87500

Область, район

Донецька Орджонiкiдзевський район

Населений пункт

м. Марiуполь

Вулиця, будинок

Станiславського, 9

Інформація про державну реєстрацію емітента
Серія і номер свідоцтва

ААБ № 715218 Виписка

Дата державної реєстрації

11.04.2012

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Марiупольської мiської ради Донецької
областi

Зареєстрований статутний капітал
(грн.)

4109893

Сплачений статутний капітал (грн.)

4109893

Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк", м.Київ
банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у національній
валюті
МФО банку

321767

Поточний рахунок

26006010052731

Найменування банку (філії, відділення Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк", м.Київ
банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у іноземній валюті
МФО банку

321767

Поточний рахунок

26006010052731

Основні види діяльності
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

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

Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний
орган, що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5

1
2
3
4
Придбання, зберiгання,
Державна служба
вiдпуск прекурсорiв (списку
України з
2 таблицi IV) "Перелiку
серiя АЕ №190047 13.12.2012
29.11.2017
наркотичних засобiв,
контролю за
наркотиками
психотропних речовiн i
прекурсорiв"
Пiсля закiнчення дiї лiцезiї емiтент планує продовження термiну дiї
Опис
виданої лiцензiї.

_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

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

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

24068072

Місцезнаходження

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

83105 14000 м. Донецьк
0
б-р Пушкiна, 34

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
органу, який видав паспорт*
учаснику (від
загальної
кількості)

Усього
_______________
* Не обов'язково для заповнення.

0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Згiдно вимогам стандарту ПАТ "МАРКОГРАФ" СТП 37-32-03 "Управлiння персоналом"
здiйснюється пiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. Пiдвищення або пониження розряду
на комбiнатi вiдбувається на пiдставi рiшення квалiфiкацiйних комiсiй, що затверджуються
наказом директора комбiната "Про програму розвитку персоналу". Присвоєння професiї,
пiдвищення або пiдтвердження розряду здiйснюється за рiшенням квалiфiкацiйної комiсiї тiльки
пiсля атестацiї або вiдповiдного навчання, успiшного виконання пробної роботи в повному обсязi
згiдно технiчним умовам, наявностi теоретичних знань у працiвника, передбачених тарифноквалiфiкацiйним довiдником для даного рiвня квалiфiкацiї по професiї i складання працiвником
квалiфiкацiйних iспитiв. У вiпадках, коли працiвник в перiод квалiфiкацiйної атестацiї не показав
необхiдних теоретичних знань або не виконав пробну роботу, квалiфiкацiйна комiсiя може
встановити додатковий термiн для пiдготовки до повторного складання iспиту. При повторнiй
нездачi квалiфiкацiйного iспиту або пробної роботи квалiфiкацiйна комiсiя готує подання про
невiдповiднiсть працiвника займанiй посадi, ухвалюється рiшення про його переведення на iншу
роботу або звiльнення вiдповiдно до Законодавства України. У 2012 роцi працiвникiв, якi пройшли
пiдвищення квалiфiкацiї, систему професiйного навчання не було. Iнформацiя про чисельнiсть
працiвникiв та оплату їх працi станом на 31.12.2012 р.: - середньооблiкова чисельнiсть штатних
працiвникiв облiкового складу (осiб) - 94; - середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та
сумiсникiв (осiб) -16; - чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу
(дня, тижня) (осiб) - 2. ФОП у 2012 роцi змiнився вiдносно 2011 р. у звязку зi збiльшенням обсягу
виробництва. - фонд оплати працi склад 3 641,19 (тис.грн.) У 2012 роцi ПАТ "Маркограф"
збiльшив ФОП згiдно дiючому законодавству.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента
Директор
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові Хiора Володимир Савелiйович
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
ВЕ 441563 18.01.2002 Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ
Паспортні дані фізичної
УМВС України в Донецькiй областi
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1959
Рік народження**
Вища, Ждановський металургiйний iнститут; спецiальнiстьОсвіта**
електропостачання промислових пiдприємств, мiст i сiльского
господарства; квалiфiкацiя - iнженер-електрик.
19
Стаж керівної роботи
(років)**
ВАТ "МАРКОГРАФ" - заст.директора з комерцiйних питань
Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав**
Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Трудова дiяльнiсть почалась з 1977
Опис
року: токар (ВАТ ММК "Азовсталь"); навчання у Ждановському
металургiйному iнститутi (1977-1982 р.); лаборант УШСа
(Ждановський металургiйний iнститут); електромонтер (ДЗХВ);
мол.науковий спiвробiтник (Ждановський металургiйний iнститут);
науковий спiвробiтник (Ждановський металургiйний iнститут);
асистент (Ждановський металургiйний iнститут); начальник вiддiлу
маркетингу (ВАТ "Маркограф"); помiчник директора з комерцiйних
питань (ВАТ "Маркограф"); заст.директора з фiнансiв,економiки та
збуту (ВАТ "Маркограф"); заст.директора з фiнансiв та економiки
(ВАТ "Маркограф"); заст..директора з комерцiї (ВАТ "Маркограф");
заст.директора з комерцiйних питань (ВАТ "Маркограф"); з 2007 р.
по 10.04.2012 р. директор ВАТ "МАРКОГРАФ"; з 11.04.2012 року та
по теперiшнiй час - директор ПАТ "МАРКОГРАФ". Змiн протягом
року не вiдбувалося. Посадова особа немає не погашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини, не обiймає посади на iнших
пiдприємствах. Директор є однособовим 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
Товариствота 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 банковських установах; роспоряджатися 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 дiсциплiнарнi
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 функцiонально-органiзацiйне призначення та вiдповiднi
посадовi й функцiональнi обов'язки керiвникiв таких пiдроздiлiв;
давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства. Директор ПАТ "МАРКОГРАФ" винагороду в
натуральнiй формi не отримує, посадовий оклад згiдно штатному
розкладу складає 6600,00 (шiсть тисяч шiстьсот) гривень.
Голова Наглядової ради
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові Бондаренко Анатолiй Васильович
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
СН 991698 03.11.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України у м.
Паспортні дані фізичної
Києвi
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1964
Рік народження**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
Освіта**
20
Стаж керівної роботи
(років)**
ТОВ "МИЛИТЕКС" - директор
Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав**
Загальний стаж роботи - 31 рiк. Трудова дiяльнiсть почалась з 1981
Опис
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). Змiн протягом року не вiдбувалося. 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.
Член Наглядової ради
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові Якуб Iгор Михайлович
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
МЕ 378588 01.06.2004 Солом`янським РУ ГУ МВС України в м.
Паспортні дані фізичної
Києвi
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1959
Рік народження**
Вища, Київське вище вiйськове училище.
Освіта**
15
Стаж керівної роботи
(років)**
ТОВ "Адвокатська компанiя АйЕлджi" - перший заступник
Найменування
підприємства та попередня директора
посада, яку займав**
Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Трудова дiяльнiсть почалась з 1976
Опис
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); з 2007 року та по теперiшнiй час заступник голови представництва в Українi Карбон Груп Кфт
Угорщина (м.Київ). Змiн протягом року не вiдбувалося. 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.
Член Наглядової ради
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові Хроменкова Наталiя Миколаївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
СО 014068 26.12.1982 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1962
Рік народження**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
Освіта**
11
Стаж керівної роботи
(років)**
Представництво фiрми "Рустiк Керешкеделмi Бететi Таршаша"
Найменування
підприємства та попередня (Угорщина) в Українi -провiдний iнженер програмiст;
посада, яку займав**
Загальний стаж роботи - 31 рокiв. Трудова дiяльнiсть почалась з 1981
Опис
року: оператор ЕВМ (Мiнський приладобудiвний завод); iнженерпрограмiст (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; iнженерпрограмiст 2 категорiї вiддiлу АСУ (там же); iнженер 1 категорiї
вiддiлу реабiлiтацiї репродуктивної функцiї жiнок Iнститутут
педiатрiї, акушерства та гiнекологiї м.Київа; провiдний iнженерпрограмiст представництва фiрми "Рустiк Керешкеделмi Бететi
Таршаша", Угорщина; з 2001 р. по теперiшнiй час - заст.директора з
iнформацiйного забезпечення ТОВ "МИЛИТЕКС" (м.Київ). Змiн
протягом року не вiдбувалося. 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.

Член Наглядової ради
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові ОлешкоСергiй Миколайович
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
СО 063789 13.05.1999 Старокиївським РУ ГУ МВС України в
Паспортні дані фізичної
м.Києвi
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1959
Рік народження**
Вища, Вище iнженерно-радiотехничне училище, автоматизованi
Освіта**
системи управлiння, вiйсковий iнженер з радiоелектронiки
13
Стаж керівної роботи
(років)**
Торговий представник фiрми "Rustiс" (Угорщина) в Українi
Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав**
Загальний стаж роботи 31 рiк. Трудова дiяльнiсть: В перiод з 1976 по
Опис
1995 р.р.- вiйскова служба, з 1995 р. торговий представник фiрми
"Rustic" (Угорщина) в Українi з 26.12.2000 р. та по теперешнiй час
директор Представництва фiрми Карбон Груп Кфт Угорщина
(м.Київ). Змiн протягом року не вiдбувалося. 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.
Головний бухгалтер
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові Юрченко Маргарита Володимирiвна
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
НЕ 221042 07.09.2002 Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського
Паспортні дані фізичної
МУ УМВС України в Донецкiй областi
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1961
Рік народження**

Освіта**

Вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом;
спецiальнiсть -облiк i аудiт; квалiфiкацiя - бухгалтер-аналiтик.
20

Стаж керівної роботи
(років)**
ТОВ "Компанiя ГАСЛ" - голов. бухгалтер;
Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав**
Загальний стаж роботи - 33 роки. Трудова дiяльнiсть почалась з 1978
Опис
року: дорожнiй робiтник (ДРСУ); секретар-машинiст (БМУ
Донбасканалбуд); бухгалтер розрахункового вiддiлу (БМУ
Донбасканалбуд); в.о.гол.бухгалтера (БМУ Донбасканалбуд);
гол.бухгалтер (ТОВ ГАСЛ); з 2005 року по 10.04.2012 р. гол.
бухгалтер ВАТ "МАРКОГРАФ"; з 11.04.2012 р. та по теперiшниiй
час - гол.бухгалтер ПАТ "МАРКОГРАФ". Змiн протягом року не
вiдбувалося. Посадова особа немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини, не обiймає посади на iнших
пiдприємствах. Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю
бухгалтерського облiку комбiнату, а саме: - забеспечення
рацiональної системи документообiгу, здiйснення контролю за
рацiональним i економiчним використанням матерiальних, трудових
i фiнансових ресурсiв. - забеспечення повного облiку грошових
коштiв, що поступають, товарно-матерiльних цiнностей i основних
засобiв, а також своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському облiку
операцiй, пов`язаних з їх рухом. - забезпечення правильного
нарахування i своєчасного перелiку платежiв до бюджету, внескiв на
соцiальне страхування. - забезпечення складання бухгалтерської
звiтностi на основi даних бухгалтерського облiку, первинних
документiв спiльно з керiвником в установленому порядку i термiни
бюджетним органiзацiям (Державнiй податковiй iнспекцiї,
Горкомстату) та здiйснює iншi функцiї. Головний бухгалтер ВАТ
"МАРКОГРАФ" винагороду в натуральнiй формi не отримує,
посадовий оклад згiдно штатному розкладу складає 3 300,00 (три
тисячi триста) гривень.
Голова Ревiзiйної комiсiї
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові ТОВ "Джерело" Лтд" (м.Київ)
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
14343896
Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
0
Рік народження**
Освіта**
0
Стаж керівної роботи
(років)**
Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав**

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.

Член Ревiзiйної комiсiї
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові ТОВ "МИЛИТЕКС" (м.Київ)
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
19071451
Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
0
Рік народження**
Освіта**
0
Стаж керівної роботи
(років)**
Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав**
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансовоОпис
господарську 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.
Член Ревiзiйної комiсiї
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові ТОВ "ФИНИГРИФ" (м.Київ)
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
22928429
Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який
видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
0
Рік народження**
Освіта**
0
Стаж керівної роботи
(років)**
Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав**
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансовоОпис
господарську 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.

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

Інформація про володіння посадовими особами емітента
акціями емітента

Посада

1

Директ
ор

Голова
Нагляд
ової
ради

Член
Нагляд
ової
ради

Член
Нагляд
ової
ради
Член
Нагляд

Паспортні
дані
фізичної
особи (серія,
Прізвище номер, дата
, ім'я, по
видачі,
батькові орган, який
посадової видав)* або
особи ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи
2
3
ВЕ 441563
18.01.2002
Орджонiкiдзе
Хiора
вьким РВ
Володими
Марiупольсь
р
кого МУ
Савелiйов
УМВС
ич
України в
Донецкiй
областi
СН 991698
Бондаренк 03.11.1998
о
Ленiнградськ
Анатолiй им РУ ГУ
Васильови МВС
ч
України у м.
Києвi
МЕ 378588
01.06.2004
Якуб Iгор Солом`янськ
Михайлов им РУ ГУ
ич
МВС
України в м.
Києвi
СО 014068
Хроменко 26.12.1992
ва Наталiя Московським
Миколаївн РУ ГУ МВС
а
України в м.
Києвi
СО 063789
Олешко
13.05.1999
Сергiй
Старокиївськ

Кількість за видами акцій

Від
Дата
Кількі загальної
внесен
сть кількості про прості привілей привілей
ня до
на
овані на
акцій акцій (у сті
овані
реєстр
(штук) відсотках імен пред'яв іменні пред'явн
у
ні
ника
ика
)

4

5

0

6

0

7

0

8

10

9

0

0

0

09.02.2
50
005

0.0003041
50
4417

0

0

0

09.02.2
50
005

0.0003041
50
4417

0

0

0

09.02.2
50
005

0.0003041
50
4417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ової
ради

Миколайо им РУ ГУ
вич
МВС
України в
м.Києвi
НЕ 221042
07.09.2002
Орджонiкiдзе
Головн Юрченко
вське РВ
ий
Маргарита
Марiупольсь
бухгалт Володими
кого МУ
рiвна
ер
УМВС
України в
м.Марiуполi
Голова
ТОВ
Ревiзiй
"Джерело" 14343896
ної
Лтд
комiсiї
Член
ТОВ
Ревiзiй
"ФИНИГР 22928429
ної
ИФ"
комiсiї
Член
ТОВ
Ревiзiй
"МИЛИТЕ 19071451
ної
КС"
комiсiї

0

0

0

0

0

0

0

20.01.2
0.2858955 4700
0
47000
2088
0
005

0

0

18.05.2
4259
005

0

0

0

0

01.11.1
24
999

0

0

0.0001459
24
892

0.0259070
4259 0
005

Усього 51433 0.3128609 5143 0
431
3
_______________

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

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше
акцій емітента
Найменуван
Дата
Від загальної
Ідентифікаційн
Кількіст
ня
кількості
Місцезнаходжен внесенн
ий код за
ь акцій
юридичної
я до
акцій (у
ня
ЄДРПОУ
(штук)
особи
реєстру
відсотках)
Компанiя
"Крестмор
Маркетiнг
Лтд"
Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

66,325

Белiз Белiз 35,
дорога Беррек

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на
привілейова
привілейова
пред'явни
ні на
ні іменні
ка
пред'явника

18.12.200 1629740 99.1351842979 1629740
0
0
8
85
0

Дата
Від загальної
Серія, номер, дата видачі
Кількіст
внесенн
кількості
паспорта, найменування органу,
ь акцій
я до
акцій (у
який видав паспорт**
(штук)
реєстру
відсотках)

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейова
прості на
привілейова
ні на
пред'явни
ні іменні
пред'явника
ка

Усього 1629740 99.1351842979 1629740 0
0
85
0

0

0

_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по
батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
06.04.2012
99.46
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання
лiчильної комiсiї загальних сборiв акцiонерiв Товариства. 2. Про порядок
проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiтiв Директора та Наглядової ради Товариства, звiту
та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 4. Про прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiтiв Директора та Наглядової ради Товариства, звiту та
висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 5. Про затвердження рiчного звiту
Товариства за 2010 рiк. 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2011
рiк. 7. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2010 рiк. 8. Про порядок
розподiлу прибутку Товариства за 2011 рiк. 9. Про визначення основних
напрямкiв дiяльностi Товариства у 2012 роцi. 10. Про змiну найменування
Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до норм Закону
України "Про акцiонернi товариства". 11. Про внесення змiн до Статутут
Товариства, визначення уповноваженої особи для їх пiдписання та їх державну
реєстрацiю. 12. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради
Товариства. 13. Про обрання членiв Наглядовой ради Товариства,
затвердження
умов
цивiльно-правових
договорiв
або
трудових
договорiв/контрактiв з ними та обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв/контрактiв з членами Наглядової ради Товариства. 14.
Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Про
обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Про вчинення значних
правочинiв. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з першого питання порядку
денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв у кiлькостi
чотирьох чоловiк у наступному складi: Голова комiсiї - Боголюбова Олена
Олександрiвна. Члени комiсiї: Шкарупа Джульєтта Павлiвна, Максименко
Вiкторiя Анатолiївна, Панасюк Наталiя Олексiївна 2. Встановити, що обрана
лiчильна комiсiя Товариства продовжуватиме виконувати свої повноваження
на наступних загальних зборах акцiонерiв Товариства до моменту її
переобрання загальними зборами акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних
зборiв акцiонерiв Товариства з другого питання порядку денного: 1.
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. Всi питання до доповiдачiв, якi вiдносяться до
порядку денного та мiстять пропозицiї по сутi, у випадку наявностi
принципових заперечень до змiсту будь-якого документу, що виноситься на
обговорення, подаються виключно у формi письмової заяви Секретарю зборiв.
У заявi акцiонер повинен вказати: - причину незгоди з нормами, що мiстяться
в документi. При цьому пiд причиною незгоди слiд розумiти невiдповiднiсть
норми документу чинному законодавству або обмеження цiєю нормою прав
акцiонера; - альтернативну пропозицiю зборам по цьому питанню. При цьому
альтернативна пропозицiя не повинна суперечити змiсту всiх попередньо

прийнятих рiшень, документiв; - 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) Пропозицiї та
проекти рiшень вiд учасникiв зборiв з питань порядку денного ставляться на
голосування згiдно з черговiстю їх надходження до Cекретаря зборiв.
Затвердження зборами однiєї пропозицiї (проекту рiшення) автоматично
зупиняє голосування по наступним в черзi пропозицiям з цього ж питання. 3)
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. 4)
Аудiозапис, вiдео-, фото- та кiнозйомки зборiв забороненi. 5) При голосуваннi
бюлетенями (крiм кумулятивного голосування) 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. 6) Обрання членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї
Товариства здiйснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кiлькiсть
голосiв акцiонера (його представника) помножується на кiлькiсть членiв
органу Товариства, що обирається, 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 та Ревiзiйної комiсiї 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, 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 кiлькiсний склад органiв, встановлений Статутом Товариства,
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 та
Ревiзiйної комiсiї вважаються обраними до їх складу, а вiдповiдний орган
вважається сформованим виключно за умови обрання його повного
кiлькiсного складу. Голос, який надає акцiонеру голосуюча акцiя, є
неподiльним, тому якщо акцiонер пiд час обрання Наглядової ради та
Ревiзiйної комiсiї шляхом кумулятивного голосування розподiляє свої голоси
мiж кiлькома кандидатами, вiн може вiддати за кожного з кандидатiв лише
цiлу кiлькiсть голосiв. 7) Пiсля збору бюлетенiв по кожному питанню порядку
денного члени лiчильної комiсiї вiдкривають опечатанi урни та пiдраховують
результати голосування. Бюлетенi витягуються з урн у спецiальному мiсцi чи
кiмнатi. Пiдсумки голосування оформлюються у виглядi протоколу лiчильної
комiсiї та оголошуються учасникам зборiв головою або членом лiчильної
комiсiї. Пiсля оформлення протоколу лiчильної комiсiї та оголошення
результатiв голосування, використаннi для голосування бюлетенi,
заклеюються у конверти, що засвiдчується пiдписами Голови та членiв
лiчильної комiсiї й скрiплюється печаткою Товариства, та передаються до
секретарiату зборiв для подальшого зберiгання разом з протоколом та iншими
документами зборiв. 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. 8) Тексти прийнятих зборами рiшень зачитуються Секретарем
зборiв. 9) За рiшенням зборiв, пiсля кожних двох годин роботи оголошується
перерва на 15 хвилин, а пiсля перших чотирьох годин роботи - перерва до 45
хвилин. Регламент роботи загальних зборiв: 1) З третього питання порядку
денного зборiв: "Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв
Директора та Наглядової ради Товариства, звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї
за 2010 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 №3. 2) З четвертого питання порядку денного зборiв: "Про
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Директора та Наглядової
ради Товариства, звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2011 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 №4.
3) З п'ятого питання порядку денного зборiв: "Про затвердження рiчного звiту
Товариства за 2010 рiк", доповiдач - Директор Товариства Хiора Володимир
Савелiйович. При цьому: - час доповiдi Директора встановлюється до 10
хвилин; - проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №5. 4) З
шостого питання порядку денного зборiв: "Про затвердження рiчного звiту
Товариства за 2011 рiк", доповiдач - Директор Товариства Хiора Володимир
Савелiйович. При цьому: - час доповiдi Директора встановлюється до 10
хвилин; - проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №6. 5) З
сьомого питання порядку денного зборiв: "Про порядок розподiлу прибутку
Товариства за 2010 рiк", доповiдач - Директор Товариства Хiора Володимир
Савелiйович. При цьому: - час доповiдi встановлюється до 10 хвилин; - проект
рiшення голосується бюлетенем для голосування №7. 6) З восьмого питання
порядку денного зборiв: "Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2011
рiк", доповiдач - Директор Товариства Хiора Володимир Савелiйович. При
цьому: - час доповiдi встановлюється до 10 хвилин; - проект рiшення
голосується бюлетенем для голосування №8. 7) З дев'ятого питання порядку
денного зборiв: "Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у

2012 роцi", доповiдач - Директор Товариства Хiора Володимир Савелiйович.
При цьому: - час доповiдi встановлюється до 10 хвилин; - проект рiшення
голосується бюлетенем для голосування №9. 8) З десятого питання порядку
денного зборiв: "Про змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням
його у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства",
доповiдач - Голова зборiв Кошина Марина Сергiївна. При цьому: - час доповiдi
встановлюється до 10 хвилин; - проект рiшення голосується бюлетенем для
голосування №10. 9) З одинадцятого питання порядку денного зборiв: "Про
внесення змiн до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх
пiдписання та їх державну реєстрацiю", доповiдач - Секретар зборiв
Балабанова Тетяна Вiкторiвна. При цьому: - час доповiдi встановлюється до
20 хвилин; - проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №11. 10)
З дванадцятого питання порядку денного зборiв: "Про припинення
повноважень членiв Наглядової ради Товариства", доповiдач - Голова зборiв
Кошина Марина Сергiївна. При цьому: - час доповiдi встановлюється до 10
хвилин; - проект рiшення голосується бюлетенем для голосування №12. 11) З
тринадцятого питання порядку денного зборiв: "Про обрання членiв
Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв
або трудових договорiв (контрактiв) з ними та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв/контрактiв з членами Наглядової
ради Товариства" доповiдач - Секретар зборiв Балабанова Тетяна Вiкторiвна.
При цьому: - розгляд пропозицiй акцiонерiв - до 10 хвилин; - у зв'язку з тим,
що з цього питання необхiдно приймати рiшення рiзними способами
голосування, це питання розглядається двома частинами, проект рiшення
голосується вiдповiдно бюлетенями № 13.1 та № 13.2. 12) З чотирнадцятого
питання порядку денного зборiв: "Про припинення повноважень членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства", доповiдач - Голова зборiв Кошина Марина
Сергiївна. При цьому: - час доповiдi встановлюється до 10 хвилин; - проект
рiшення голосується бюлетенем для голосування №14. 13) З п'ятнадцятого
питання порядку денного зборiв: "Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства" доповiдач - Секретар зборiв Балабанова Тетяна Вiкторiвна. При
цьому: - розгляд пропозицiй акцiонерiв - до 10 хвилин; - проект рiшення
голосується бюлетенем для голосування №15. 14) З шiстнадцятого питання
порядку денного зборiв: "Про вчинення значних правочинiв", доповiдач Директор Товариства Хiора Володимир Савелiйович. При цьому: - час
доповiдi встановлюється до 10 хвилин; - проект рiшення голосується
бюлетенем для голосування №16." Рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства з третього питання порядку денного: 1. Звiт Директора Товариства
за 2010 рiк затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовiльною. 2.
Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк затвердити. Роботу Наглядової
ради визнати задовiльною. 3. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010
рiк затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з четвертого питання порядку
денного: 1. Звiт Директора Товариства за 2011 рiк затвердити. Роботу
Директора Товариства визнати задовiльною. 2. Звiт Наглядової ради
Товариства за 2011 рiк затвердити. Роботу Наглядової ради визнати
задовiльною. 3. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк
затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з п'ятого питання порядку
денного: 1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2010 рiк. Рiшення загальних
зборiв акцiонерiв Товариства з шостого питання порядку денного: 1.
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк. Рiшення загальних зборiв

акцiонерiв Товариства з сьомого питання порядку денного: 1. Затвердити
порядок розподiлу прибутку Товариства за 2010 рiк у загальнiй сумi 1 413 330
(один мiльйон чотириста тринадцять тисяч триста тридцять) гривень 05 (п'ять)
копiйок, а саме встановити: 1.1. прибуток у загальнiй сумi або будь-яку його
частину на виплату дивiдендiв не спрямовувати; 1.2. частину прибутку у сумi
70 666 (сiмдесят тисяч шiстсот шiстдесят шiсть) гривень 50 (п'ятдесят) копiйок
направити на формування резервного капiталу Товариства; 1.3. частину
прибутку у сумi 1 342 663 (один мiльйон триста сорок двi тисячi шiстсот
шiстдесят три) гривнi 55 (п'ятдесят п'ять) копiйок - на поповнення обiгових
коштiв Товариства. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з
восьмого питання порядку денного: 1. Затвердити порядок розподiлу прибутку
Товариства за 2011 рiк у загальнiй сумi 619 374 (шiстсот дев'ятнадцять тисяч
триста сiмдесят чотири) гривнi 48 (сорок вiсiм) копiйок, а саме встановити:
1.1. прибуток у загальнiй сумi або будь-яку його частину на виплату
дивiдендiв не спрямовувати; 1.2. частину прибутку у сумi 30 968 (тридцять
тисяч дев'ятсот шiстдесят вiсiм) гривень 72 (сiмдесят двi) копiйки направити
на формування резервного капiталу Товариства; 1.3. частину прибутку у сумi
588 405 (п'ятсот вiсiмдесят вiсiм тисяч чотириста п'ять) гривень 76 (сiмдесят
шiсть) копiйок - на поповнення обiгових коштiв Товариства. Рiшення
загальних зборiв акцiонерiв Товариства з дев'ятого питання порядку денного:
1. Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2012 роцi визначити
подальше розширення асортименту, нарощування обсягiв виробництва та
продажу продукцiї, що виробляється Товариством, пiдвищення її
рентабельностi та конкурентоспроможностi. Рiшення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства з десятого питання порядку денного: 1. З метою
приведення назви типу Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України
"Про акцiонернi товариства" змiнити найменування Товариства з
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ". Рiшення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства з одинадцятого питання порядку денного: У зв'язку з
приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про
акцiонернi товариства": 1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом
викладення його у новiй редакцiї. 2. Затвердити нову редакцiю Статуту
Товариства. 3. Доручити Головi Загальних зборiв акцiонерiв - Кошинiй Маринi
Сергiївнi пiдписати вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв нову редакцiю
Статуту Товариства. 4. Доручити Директору Товариства забезпечити
державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту у порядку та строки, встановленi
чинним законодавством. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з
дванадцятого питання порядку денного: 1. Достроково припинити
повноваження членiв Наглядової ради ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ", а саме:
1.1. Бондаренка Анатолiя Васильовича; 1.2. Якуба Iгоря Михайловича; 1.3.
Хроменкової Наталiї Миколаївни. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства з тринадцятого питання порядку денного: 1. Обрати Наглядову
раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ" у кiлькостi 4 (чотирьох) осiб у наступному
складi: 1.1 Бондаренко Анатолiй Васильович; 1.2 Якуб Iгор Михайлович; 1.3
Хроменкова Наталiя Миколаївна; 1.4 Олешко Сергiй Миколайович. 2.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
Наглядової ради (додається). 3. Уповноважити Голову Загальних зборiв
акцiонерiв - Кошину Марину Сергiївну пiдписати вiд iменi Товариства
вiдповiднi договори з членами Наглядової ради. Рiшення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства з чотирнадцятого питання порядку денного: 1.

Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ВIДКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ
КОМБIНАТ", а саме: 1.1. Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Джерело" Лтд; 1.2. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО
ПIДПРИЄМСТВА
"МИЛИТЕКС";
1.3.
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНIГРIФ". Рiшення загальних
зборiв акцiонерiв Товариства з п'ятнадцятого питання порядку денного: 1.
Обрати Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ" у кiлькостi 3 (трьох) осiб
у наступному складi: 1.1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Джерело" Лтд; 1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДП-РИЄМСТВО "МИЛИТЕКС"; 1.3. Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНIГРIФ". Рiшення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства з шiстнадцятого 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: 1.1. на постачання енергоносiїв
термiном до 5 (п'яти) рокiв сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може
складати 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень або її еквiвалент у iншiй
iноземнiй валютi (для кожного контрагента); 1.2. купiвлi-продажу/поставки
сировини та матерiалiв термiном до 5 (п'яти) рокiв сукупна ва-ртiсть яких
протягом їх дiї може складати 70 000 000 (сiмдесят мiльйонiв) гривень або її
еквiвалент у iншiй iноземнiй валютi (для кожного контрагента); 1.3. купiвлiпродажу/поставки готової продукцiї термiном до 5 (п'яти) рокiв сукупна
вартiсть яких протягом їх дiї може складати 70 000 000 (сiмдесят мiльйонiв)
гривень або її еквiвалент у iншiй iноземнiй валютi (для кожного контрагента).

_______________
* Поставити помітку "Х" 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 фізічної особи
Організаційно-правова форма
Kод за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

АФ "Донаудитконсалт"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Kод за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компания
УНIКА"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Kод за ЄДРПОУ

"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Товариство з обмеженою відповідальністю
30998764
83015, м. Донецьк, Набережная, 123/3
2389
Аудиторська палата України
26.01.2001
(0622) 345-05-45
(0622) 381-70-84
Аудиторськi послуги
Договiр на проведення аудиторської перевiрки з питань
пiдтвердження фiнансової звiтностi, складеної за
мiжнародними стандартами фiн.звiтностi за перiод
01.01.12-31.12.12 р.р.; надання висновку про достовiрнiсть
звiтностi за зазначений перiод.

Приватне акціонерне товариство
20033533
03186, Київ, Рейтарська, 37
АВ № 520680
Державна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг
України
15.03.2010
(044) 225-60-00
(044) 225-60-00
страхова дiяльнiсть
Договiр обов`язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв

Приватне акціонерне товариство
35917889

Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
АВ №498004

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Kод за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Джерело Лтд

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Kод за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Українська бiржа

ДКЦПФР
19.11.2009
044 585-42-40
044 585-42-40
Депозитарна дiяльнiсть
Послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв
Емiтента

Товариство з обмеженою відповідальністю
14343896
01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 23 офiс 5
АВ №507117
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
15.12.2009
044 234-90-98
044 234-90-98
Депозитарна дiяльнiсть
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Публічне акціонерне товариство
36184092
01601, Київ, Шовковична, 42-44
АГ №399339
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
22.10.2010
044 495-74-74
044 495-74-73
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
Договiр про включення до бiржевого списку № 63/L вiд
01.06.2011 р.

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Kод за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Страхова компанiя "Унiверсальний полiс"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Kод за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Центр Аудит Сервiс

Приватне акціонерне товариство
31282197
01054, Київ, Б.Хмельницького, 63-А
АВ №594343
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України
17.02.2012
044 482-16-70
044 482-33-33
Страхова дiяльнiсть
Договiр обов'язкового особистого страхування працiвникiв
вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони, членiв
добровiльної пожежної дружини (команди)

Товариство з обмеженою відповідальністю
24161736
87548, Марiуполь, Громової, буд.69
№1627
Аудиторская палата України
26.01.2001
0629 51-11-83
0629 56-00-97
Аудиторськi послуги
Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань
мiжнародних
стандартiв
фiнансової
звiтностi,
трансформацiї звiтностi, складеної вiдповiдно до
нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку у
звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової
дiяльностi.

Інформація про випуски акцій
Номер
Найменуванн
Дата
свідоцтва
Міжнародний
я органу, що
реєстраці
про
ідентифікаційни
зареєстрував
ї випуску реєстраці
й номер
випуск
ю випуску
1

2

Частка у
Загальна
Форма
Номінальн Кількіст
статутном
Тип
номінальн
існування та
а вартість ь акцій
у капіталі
цінного
а вартість
(у
паперу форма випуску акцій (грн.) (штук)
(грн.)
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Значення
Донбаське
відсутнє
Бездокументарн
територiальне
06.10.2010 210/05/1/10
в
0.25
16439572 4109893
100
UA 4000091219
і іменні
управлiння
довідник
НКЦПФР
у 011
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. Iнформацiя по торгам на ПАТ "Українська фондова бiржа":
1. 4.02.12 р. Обсяг операцiї (акцiй) - 1 шт, цiна за штуку - 130 грн. 2. 22.02.12 р. Обсяг операцiї (акцiй) - 1 шт, цiна
за штуку - 51,2 грн. 3. 24.02.12 р. Обсяг операцiї (акцiй) - 1 шт, цiна за штуку - 19,1 грн. 4. 29.02.12 р. Обсяг операцiї
(акцiй) - 1 шт, цiна за штуку - 8 грн. 5. 02.03.12 р. Обсяг операцiї (акцiй) - 3 шт, цiна за штуку - 3 грн. 6. 03.03.12 р.
Опис
Обсяг операцiї (акцiй) - 3 шт, цiна за штуку - 0,95 грн. 7. 05.03.12 р. Обсяг операцiї (акцiй) - 3 шт, цiна за штуку 0,25 грн. 8. 28.04.12 р. Обсяг операцiї (акцiй) - 3 шт, цiна за штуку - 0,25 грн. 9. 21.06.12 р. Обсяг операцiї (акцiй) 3 шт, цiна за штуку - 0,25 грн. 10. 17.08.12 р. Обсяг операцiї (акцiй) - 3 шт, цiна за штуку - 0,25 грн. 11. 05.10.12 р.
Обсяг операцiї (акцiй) - 3 шт, цiна за штуку - 0,5 грн. 12. 29.11.12 р. Обсяг операцiї (акцiй) - 3 шт, цiна за штуку 0,4 грн. Закрите (приватне) розмiщення акцiй товариства у звiтньому перiодi не проводилось.
3

4

Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в 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.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
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. Заступник директора з виробництва
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.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Датою переходу на МСФЗ прийнято початок дня 1 сiчня 01.01.2012р. Компанiя з 01.01.2012р.
переходить на ведення облiку та складання фiнансової звiтностi, основою яких є Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi. В бiльш раннiх звiтних перiодах Компанiя не заявляла в органи
статистики та Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдповiднiсть своєї

фiнансової звiтностi МСФЗ. Цей рiчний фiнансовий звiт пiдготовлений в рамках вимог МСФЗ, а
також з урахуванням вимог щодо форм та складу звiтiв, встановлених українським чинним
законодавством. Першою фiнансовою звiтнiстю вiдповiдно до МСФЗ буде вважатися звiтнiсть за
рiк, що закiнчиться 31 грудня 2013 року. 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
03.01.2012р. пiдприємством була обрана на 2012 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. 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.
Текст аудиторського висновку
1. АДРЕСАТ. Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та
керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути
використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 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 - Емiтент). 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
попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Марiупольський
графiтовий комбiнат" що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та
вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який
закiнчився цiєю датою, а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики та
iнших примiток та iншої пояснюючої iнформацiї, яка пояснює особливостi переходу з попередньо
застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цiєї попередньої фiнансової звiтностi (надалi разом - "фiнансова
звiтнiсть"). Товариство вперше пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, тому вона є
попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової
звiтностi. З цiєю метою Товариство пiдготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. ("дата
переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ. Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським
персоналом iз використанням описаної у примiтках концептуальної основи спецiального

призначення, що 'рунтується на обмеженому застосуваннi положень МСФЗ, включаючи: розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ; - вiдсутнiсть порiвняльної iнформацiї (крiм
балансу); - допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується,
вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом
першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р. Облiкова
полiтика в ПАО "Марiупольський графiтовий комбiнат" 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 П(С)БО 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. Фiнансова звiтнiсть складається на основi
припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду
майбутньому. Товариство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, тестує облiкову полiтику на її
вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або
змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином.
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 № 229/7 вiд 31 березня 2011 року. Цi
стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою
одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень. В даному висновку (звiтi) висловлення думки зводиться до того, чи
вiдповiдає складена фiнансова звiтнiсть принципам облiкової полiтики, включаючи припущення
управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень. Аудит включає перевiрку шляхом
тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у попереднiй фiнансовiй
звiтностi, а також оцiнку i застосування прин-ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх
оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання попередньої
фiнансової звiтностi. 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 об'рунтування аудиторської думки. Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Метою проведення аудиторської перевiрки попередньої фiнансової звiтностi є
висловлення думки стосовно того, чи вiдповiдає попередня фiнансова звiтнiсть Товариства
принципам облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо
стандартiв та тлумачень. Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування
iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої
фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi
будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi
першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання
попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального
призначення. Це визначає той факт, що основа Фiнансової звiтностi є прийнятною з метою
складання комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Марiупольський

графiтовий комбiнат" на 31 грудня 2012 р. в iснуючих обставинах. Управлiнський персонал також
несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн 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
помилки; 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 попередньої 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
попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання
аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у
попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються
складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання попередньої 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 облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Аудиторськi
докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для висловлення нашої 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. ВИСНОВОК
(умовно-позитивний) Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року була
пiдготовлена у рамках переходу Товариства на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та є попередньою. Товариство пiдготувало вступний баланс станом на
01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ 1 "Перше застосування
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть
станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах
вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, включаючи припущення
управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та
облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал
пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. В
ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi
Товариства. 5.2.ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ Модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу
на вiдсутнiсть порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди, окрiм Звiту про фiнансовий стан.
Модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на внесення коригувань у вхiднi залишки балансу
пiд час складання остаточного вхiдного балансу за МСФЗ. Iнвентаризацiя наявних активiв
проведена згiдно Наказу №112 вiд 02.10.2012р., у тому числi запасiв станом на 01.11.2012року.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю запасiв, оскiльки був призначений
пiсля дати її проведення. На пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй
висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Ми звертаємо увагу на ймовiрнiсть внесення коригувань у
вхiднi залишки балансу на 01.01.2012р та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час
складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013р.
Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає
три Баланси (Звiти про фiнансовий стан), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про

сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки
(в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити
достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства
"Марiупольський графiтовий комбiнат", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових
коштiв згiдно з МСФЗ. Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства
"Марiупольський графiтовий комбiнат" було складено в процесi змiни концептуальної основи з
П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного
товариства "Марiупольський графiтовий комбiнат" може бути не прийнятною для iнших цiлей. Цей
аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 5.3.IНШI ПИТАННЯ Вхiднi залишки
балансу перевiрено нами станом на 31.12.2011р. з висловленням умовно-позитивної думки щодо
фiнансової звiтностi за 2011рiк, що призвело до її модифiкацiї з причин: Аудитор не приймав участi
в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля
дати її проведення. На пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй
висловлено довiру, згiдно вимог МСА. На 31.12.2011р пiдприємство не проводило оцiнку наявностi
ознак можливого зменшення корисностi активiв та не визначало очiкуваного вiдшкодування
вiдокремлено для кожного активу, що передбачено п.п.5; 8 П(С)БО№ 28 "Зменшення корисностi
активiв". Дебiторська заборгованiсть враховувалась пiдприємством за первiсною вартiстю.
Пiдприємством не нараховувався резерв сумнiвних боргiв для визначення чистої реалiзацiйної
вартостi дебiторської заборгованостi. 6.ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ.
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики),
затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р.
№1360. 6.1. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до
розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв
Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004
р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства",
зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України. При проведеннi аналiзу фiнансового стану була
розрахована вартiсть чистих активiв Товариства. На кiнець звiтного перiоду вона складає 34448,00
тис. грн. Зареєстрований статутний капiтал складає 4110,0 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду
неоплаченого та вилученого капiталу не має. Скоригований статутний капiтал складає 4110,00 тис.
грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам
ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України. 6.2. НАЯВНIСТЬ СУТТЄВИХ НЕВIДПОВIДНОСТЕЙ
МIЖ ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ, ЩО ПIДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА IНШОЮ IНФОРМАЦIЄЮ,
ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМIТЕНТОМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМIСIЇ РАЗОМ
З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi
процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором
фiнансову звiтнiсть". В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав
аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiєю,
що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3. ЗНАЧНI ПРАВОЧИНИ. ПАТ "Марiупольський графiтовий комбiнат" у 2012 роцi не
здiйснювало правочини , якi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства"
визнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi). За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Емiтента вартiсть активiв на
початок року складає 45456 тис.грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню
Аудитором складає 4546 тис.грн. Аудитором були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання
Емiтентом вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв. Згiдно зi Статутом
Товариства - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної звiтностi належить до компетенцiї Наглядової ради Товариства (п.п 4.3.1);

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної звiтностi належить до компетенцiї Загальних зборiв Товариства (п.п. 4.3.2). Загальними
зборами акцiонерiв ПАТ "Марiупольський графiтовий комбiнат", протокол № 12 вiд 06.04.2012р.,
було прийняте рiшення про надання згоди Директору Товариства, за умови попереднього
погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинiв, визначено термiн,
граничну вартiсть на кожен правочин та його предмет. Таким чином, ми можемо зробити висновок,
що Товариство дотримувалось вимог законодавства при виконаннi значних правочинiв. 6.4
ВIДПОВIДНIСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI СТАНУ
ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАСТВА Метою виконання аудиторських
процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати
судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону
України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, затвердженого Загальними зборами
акцiонерiв вiд 06 квiтня 2012 року та зареєстрованого 11 квiтня 2012року. Формування складу
органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до: " роздiлу 8 Статуту,
затвердженого загальними зборами акцiонерiв ПАТ ПАТ "Марiупольський графiтовий комбiнат",
затвердженого рiшенням загальних зборiв ( протокол № 12 вiд 06.04.2012р.); " рiшення загальних
зборiв акцiонерного товариства (протокол № 12 вiд 06.04.2012р.). Кiлькiсний склад сформованих
органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 06.04.2012р.). Функцiонування та
повноваження органiв управлiння визначенi Статутом Товариства. Положення про Загальнi збори,
Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю Товариством не приймались. Протягом звiтного
року Директор АТ здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах
повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. У 2012 роцi Директор АТ не змiнювався. У
Статутi Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря та запровадження посади
внутрiшнього аудитора. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного
товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю. На момент здiйснення
аудиторської перевiрки Ревiзiйна комiсiя свою перевiрку за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi за 2012 р завершила. Затвердження зовнiшнього аудитора - АФ "Донаудитконсалт" ТОВ
вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту Товариства (рiшення Наглядової ради, протокол
засiдання Наглядової ради № 8/12 вiд 06.10.2012р.). Протягом звiтного перiоду Товариство не
змiнювало зовнiшнього аудитора. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Товариства,
вважає за необхiдне зазначити наступне: система внутрiшнього контролю спрямована на
упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження
активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський
контроль; адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками
Товариства таким чином, щоб жоден працiвник Товариства не мав змоги зосередити у своїх руках
усi необхiднi для повної операцiї повноваження; бухгалтерський контроль забезпечує збереження
активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i
подальший контроль. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений
Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв за
2011 рiк, проводились 06 квiтня 2012р. Термiн проведення загальних зборiв акцiонерiв за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк призначено на 26 квiтня 2013 р. За
результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити
висновок, що система корпоративного управляння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України
"Про акцiонернi товариства". Система внутрiшнього контролю в Товариствi створена та дiє. 6.5.
IДЕНТИФIКАЦIЇ ТА ОЦIНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА Пiд час виконання процедур оцiнки
ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його
середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища",
аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240

"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта
господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти
при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором
виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних,
спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта
господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб
фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди
фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть
того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 6.6. IНША
IНФОРМАЦIЯ. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких
цi показники визначенi комiсiєю: Iнформацiї про те, що Товариство є професiйним учасником
фондового ринку Аудитору не надано. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй
даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї"; стан
виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами (вид та розмiр зобов'язань за
цiнними паперами, своєчаснiсть та повнота виконання зобов'язань за цiнними паперами вiдповiдно
до проспекту емiсiї): Iнформацiї про те, що Товариство випускає облiгацiї та iншi цiннi папери
Аудитору не надано. Вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу
компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв:
Iнформацiї про те, що Товариство є компанiєю з управлiння активами Аудитору не надано.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на
фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних
паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок": - черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ММК iменi IЛЛIЧА" (протокол № 12
вiд 06.04.2012р.) було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента (обрано нового
члена Наглядової ради); iнформацiї про iншi подiї, визначенi частиною першою ст.41 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Аудитору не надано. 7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI
ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ: Повне найменування: Аудиторська фiрма "Донаудитконсалт" у
формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (Аудитор). Код ЄДРПОУ: 30998764. Номер та
дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi аудиторських
фiрм виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських
фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2389 вiд 26.01.2001р., виданого
Аудиторською палатою України. Продовжено Рiшенням АПУ вiд 23.12.2010р. №224/3 до
23.12.2015р. Рiшення АПУ № 220/4.1 вiд 23.09.2010р. про успiшне проходження зовнiшнього
контролю якостi професiйних послуг. Сертифiкат аудитора Серiя А №003947 виданий 24.09.1999р.
Рiшенням АПУ вiд 24.09.1999р. № 82, продовжено до 24.09.2013р. Рiшенням АПУ вiд 25.09.2008р.
№194/1. Сертифiкат аудитора Серiї А №004890 виданий 30.11.2001р. Рiшенням АПУ вiд
30.11.2001р. № 104, продовжено до 30.11.2015р. Рiшенням АПУ вiд 23.09.2010р. №220/2.
Сертифiкат аудитора Серiї А №000939 виданий 28.03.1996р. Рiшенням АПУ вiд 28.03.1996р. №43,
продовжено до 28.03.2015р. Рiшенням АПУ вiд 25.02.2010р. №211/4. Мiсцезнаходження: 83015, м.
Донецьк, вул. Набережна, 123/3. Телефон (факс): тел. +38(062) 345-05-45; факс+38(062) 381-70-84.
Юрисдикцiя: Україна. 8.ДАТА I НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: № 12/11 вiд
23.11.2012р. 9. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: Дата
початку перевiрки 11.03.2013 р., дата закiнчення перевiрки 19.04.2013р. Пiдпис аудитора що
проводив перевiрку: В.Л. Пiчул сертифiкат серiї А №000939, рiшення Аудиторської палати
України №43 вiд 28.03.1996р. Продовжено до 28.03.2015 р. Рiшенням АПУ вiд 25.02.2010р. №
211/4. Директор АФ "Донаудитконсалт" ТОВ А.П. Плитник сертифiкат серiї А №003947, рiшення
Аудиторської палати України №83 вiд 24.09.1999р. Продовжено до 24.09.2013р. Рiшенням АПУ
вiд 25.09.2008р. №194/1. Дата складання висновку (звiту) незалежного аудитора: "19" квiтня 2013р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація 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
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 2012 роцi виробив
продукцiю, а саме: 1. Вуглемiстський матерiал ВММ (код товару/товарної групи за "Товарна
номенклатура зовнiшньоекономiчної дiяльностi" 3801100000) Обсяг виробництва в натуральних
одиницях -1088,00 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженнi (у дiючих цiнах) -3754,4 тис.
грн; Доход (виручка) вiд реалiзацiї за звiтний перiод -4159,1 тис. грн. 2. Графiт ливарний
скритокришталевий марки "ГЛС" (код товару/товарної групи за "Товарна номенклатура
зовнiшньоекономiчної дiяльностi" 3801100000) Обсяг виробництва в натуральних одиницях -527,0
тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженнi (у дiючих цiнах) -1842,8 тис. грн; Доход (виручка)
вiд реалiзацiї за звiтний перiод -2831,1 тис. грн. 3. Мастило водне графiтове для обробки матерiалiв
тиском марки "ОГВ-75" (код товару/товарної групи за Товарна номенклатура
зовнiшньоекономiчної дiяльностi" 3801209000) Обсяг виробництва в натуральних одиницях -327,0
тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженнi(у дiючих цiнах) -2779,3 тис. грн; Доход (виручка)
вiд реалiзацiї за звiтний перiод -3812,6 тис. грн. 5. Вуглемiстський матерiал марки ПГ (код
товару/товарної групи за "Товарна номенклотура зовнiшньоекономiчної дiяльнiстi" 3801100000)
Обсяг виробництва в натуральних одницях - 335,00 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженнi
(у дiючих цiнах) - 1306,9 тис.грн.; Доход (виручка) вiд реалiзацiї за звiтнiй перiод - 1466,2 тис.грн.
6.Графiт подрiблений марки ГI-4 (код товару/товарної групи за "Товарна номенклотура
зовнiшньоекономiчної дiяльнiстi" 3801100000) Обсяг виробництва в натуральних одницях - 431,0
тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженнi (у дiючих цiнах) - 1811,1 тис.грн.; Доход (виручка)
вiд реалiзацiї за звiтнiй перiод - 1925,7 тис.грн. 7. Iншi товари (послуги), обсяги виробництва або
реалiзацiї яких становлять 5% та меньше вiд загального обсягу (у вартiстному виразi) Обсяг
виробництва в натуральних одиницях -279,0 тн; Обсяг виробництва у грошовому вираженнi (в
дiючих цiнах) -1940,9 тис.грн.; Доход (виручка) вiд реалiзацiї за звiтнiй периiод -3023,4 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. Основними ринками збуту та основними
клiєнтами є: Україна 60,9% вiд загального обсягу (у вартiстному вираженнi) СНД 39,1% вiд
загального обсягу (у вартiстному вираженнi), з яких Росiя - 59,3%, iншi - 40,7% За основними
отраслями: - металургiйна промисловiсть - ПАТ "ММК Азовсталь", ПАТ "ММК iм.Iллiча", iнш.; автомобiлебудування - ВАТ "Автоваз"; - промислове обладнання - ТОВ "Бiлоцеркiвський завод
Трiбо", - нафтогазодобуваюча промисловiсть - Foxpoint Associates LTD, Prestwic Overseas Holding
LTD. Основнi споживачi(клiєнти): - графiт марки ГЛС-1: ТОВ "Бiлоцеркiвський завод Трiбо", ПАТ
"Днiпрважмаш"; - графiт марки ГI-4: ПАТ "ММК iм.Iллiча", ПАТ "ЛЛМЗ"; - графiт марки ГЛ-1:
ПАТ "ММК Азовсталь", ПАТ "ММК iм.Iллiча"; - вуглевмiстський матерiал ВММ: ПП "фiрма

Дар'ял", ПАТ "ММК iм.Iллiча", ТОВ "Модiфiкатор"; - технологiчнi мастила: ВАТ "АВТОВАЗ" 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 зменьшення цiх ризикiв ПАТ "Маркограф" повино
знаходити нових постачальникiв аналогiв сировини, контролювати ценову 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, Азербайджан, Узбекистан).
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 та СНД. Але останнiм часом, в умовах пiдвищення
цiни на сировину, пiдвищенням тарифiв на залiзничи перевезення, ПАТ "Маркограф" вимушено
працювати з надiйними пiдприємствами, якi можуть гарантувати якiсть продукцiї. 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 iснуючiй 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", ТОВ "Тангiнський кар'єр", 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); - ПАТ "ММК
iм.Iллiча" (вуглемiстський матерiал); - ТОВ "Хiмекс плюс" (кислота); - ПАТ "АКХЗ" (ПКМ); - ТОВ
"Дон-Термiнал" (олива); - ПрАТ "Макрохiм" (хiмiчна продукцiя).
Інформація про 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.( у тис. грн.) Найменування
основних засобiв: Надiйшло: 2008 2009 2010 2011 2012 Всього Будинки, споруди та перед. прист:
15 412 74 30 107 638 Машини та обладнання: 29 26 83 39 14 191 Транспортнi засоби: - - - - - Iнструменти, прилади, iнвентар: - - 2 10 3 15 Iншi основнi засоби: - - 7 3 - 10 Малоцiннi необоротнi
мат. активи: - 1 3 12 32 48 Бiблiотечнi фонди: - - - - - - РАЗОМ: 44 439 169 94 156 902 Найменування
основних засобiв: Вибуло: 2008 2009 2010 2011 2012 Всього Будинки, споруди та перед. прист: - 4
- - 19 23 Машини та обладнання: 1 2 7 11 161 182 Транспортнi засоби: - - - - 16 16
Iнструменти,прилади, iнвентар: - - 1 6 11 18 Iншi основнi засоби: - - 1 - 3 4 Малоцiннi необоротнi

мат. активи: 1 1 3 10 12 27 Бiблiотечнi фонди: - - - - - - РАЗОМ: 2 7 12 27 222 270 IнформацIя про
придбання, модернiзацiю та реконструкцiю активiв за останнi 5 рокiв 2008 рiк Будинки, споруди:
будинок АПК, ЦЗГ - 15 тис.грн. Машини та обладнання: сiто вiбрацiоне - 25 тис.грн., реактор
фаолiтовий, лопасний змiшувач (реконструкцiя, модернiзацiя) - 4 тис.грн. 2009 р. Будинки,
споруди: залiчнича дорога - 410 тис.грн., мережi водопостачання технiчної води (реконструкцiя,
модернiзацiя) - 2 тис.грн. Машини та обладнання: лiнiя магнiтної сепарацiї - 7 тис.грн., установка
сушки графiту - 18 тис.грн., гiдравличний вiзок - 1 тис. грн. МНМА: вентилятор, болгарка,ел.пiч 1 тис.грн. 2010 р. Будинки, споруди: газоросподiльчий пункт - 56 тис.грн., зона митного контролю
- 4 тис.грн., склад соляної кислоти - 14 тис.грн. Машини та обладнання:сiто вiбрацiонне - 38
тис.грн., АСКУЕ - 20 тис.грн.,млин Фулер - 13 тис.грн., млин - 4 тис.грн. МНМА: прiнтери,
монитори, процесор - 5 тис.грн., прибор мегаомметр - 1 тис.грн., болгарка - 1 тис.грн. 2011 р. Група
3 (будинки, споруди): добудова складу соляной кислоти - 30 тис.грн. Група 4 (машини та
обладнання): млин - 8 тис.грн., насосний агрегат К20/30- 2 тис.грн., насосний агрегат ВКс - 4
тис.грн., насосний агрегат К20/30 з ел.двигуном- 2 тис.грн., ГНОМ - 2 тис.грн., насос свердловиний
- 10 тис.грн., мотокоса бензинова - 2 тис.грн., комп'ютер - 2 тис.грн., трансформатор зварювальний
- 7 тис.грн. Група 6 (iнструменти, прилади, iнвентар, мебель): кондицiонер - 8 тис.грн., бетонолом
- 2 тис.грн. Група 9 (iншi основнi засоби): програма 1-С - 2 тис.грн., кофеварка - 1 тис.грн. Група
11: МНМА - 12 тис.грн. 2012 р. Група 3(будинки, споруди): артезiанська скважина - 107 тис.грн.
Група 4 (машини та обладнання): программа "Web-сайт" - 6 тис.грн., программа "MD Standart" - 2
тис.грн., металевий бункер - 6 тис.грн. Група 6 (iнструменти, прилади, iнвентар, мебель): знiмач
гвинтовий - 3 тис.грн. Група 11: МНМА - 32 тис.грн. Iнформацiя про вiдчуження активiв за останнi
5 рокiв 2008 р. Машини та обладнання: насос, трансформатор зварювальний - 1 тис.грн. МНМА:
принтер, ел.обiгрiвач - 1 тис.грн. 2009 р. Будинки, споруди: демонтаж галереї хiм.цеху - 2 тис.грн.
МНМА: принтер, акустична система - 1 тис.грн. 2010 р. Будинки, споруди: немає Машини та
обладнання: копiрователь - 2 тис.грн., ксерокс - 2 тис.грн., ел.котел - 3 тис.грн., станок вертикальносверлiльний - 1 тис.грн. МНМА: мегометр - 1 тис.грн., холодильник - 1 тис.грн., принтер - 1
тис.грн., калькулятори - 1 тис.грн. 2011 р. Група 3 (будинки, споруди): ел.двигун - 1 тис.грн.,
комп'ютер - 1 тис.грн., телефон - 1 тис.грн., бензоколонка - 1 тис.грн., трансформатор зварювальний
- 2 тис.грн., монiтор - 1 тис.грн., холодильне обладнання - 2 тис.грн., вiтрини/прилавки - 2 тис.грн.
Група 6 (iнструменти, прилади, iнвентар, мебель): прилавок приставной - 1 тис.грн., ксерокс - 5
тис.грн. Група 11: МНМА - 10 тис.грн. 2012 р. Група 3 (будинки, споруди): внутриплощадна
пром.каналiзацiя - 1 тис.грн., внутриплощадна пром.каналiзацiя - 13 тис.грн., внутриплощаднi
мережi каналiзацiї - 5 тис.грн. Група 4 (машини та обладнання): монiтор/системний блок - 1
тис.грн., комп'ютер/системний блок - 2 тис.грн, лiнiя самообслуговування - 2 тис.грн., ПК IBM
386/387 - 6 тис.грн., ПЄВМ IBM 486 - 4 тис.грн., ПЄВМ IBM/монiтор - 1 тис.грн., системний блок
- 4 тис.грн., ксерокс - 8 тис.грн., монитор Валианс - 1 тис.грн., ПТК на базе IBM 386 - 2 тис.грн.,
монитор самсунг - 1 тис.грн., водопiдiгрiвач - 1 тис.грн., контейнер гумовий - 1 тис.грн., вакуумнасос - 3 тис.грн., системний блок 950/128 - 2 тис.грн., комп'ютер Пентиум - 2 тис.грн., системний
блок ПК 2,8/256 - 1 тис.грн., генiратор - 1 тис.грн., автомат для газ.води - 2 тис.грн., станок
фрезерний - 1 тис.грн., панель до ел.печi - 1 тис.грн., печатка машинка оптима - 1 тис.грн., насос
Гном 16х16 - 1 тис.грн., насос Гном 10х10 - 1 тис.грн., бензоколонка 2 шт - 2 тис.грн., фiльтр натрiйкатiонiтовий - 1 тис.грн., глушитель на компресор - 20 тис.грн., насос центробiжний фарфоровий
без ел.двигуна 4 шт - 4 тис.грн., класiфiкатор - 8 тис.грн., млин вiбрацiоний - 11 тис.грн., зборник
кiслоти - 1 тис.грн., млин шаровий - 42 тис.грн., сатуратор - 1 тис.грн., комутатор - 1 тис.грн.,
автомат для газ.води - 1 тис.грн., тестомесильна машина - 1 тис.грн., РРО М1Н1 500.02 - 1 тис.грн.,
вентилятор 2 шт - 6 тис.грн., холодильне обладнання - 1 тис.грн., унiверсальна машина - 8 тис.грн.,
електроплита - 4 тис.грн. Група 5: цементовоз - 15 тис.грн. Група 6 (iнструменти, прилади, iнвентар,
мебель): таль ручна - 1 тис.грн., холодильник - 1 тис.грн., кондицiонер - 2 тис.грн., РН метр
лабораторний - 1 тис.грн., сковорода електрична - 1 тис.грн., котел електроварочний 2 шт - 4
тис.грн. Група 9 (iншi основнi засоби): програма 1-С - 2 тис.грн., програма 1Сзарплатня та кадри 1 тис.грн. Група 11: МНМА - 12 тис.грн. Iнформацiя про запаси придбаннi та списанi за останнi 5
рокiв (тис.грн.) Надiйшло: найменування запасiв 2008 2009 2010 2011 2012 всього сировина та
матерiали 4473 3112 5848 7919 8772 30123 паливо 555 403 765 1090 1024 3836 тара 24 22 72 55 28
201 будiвельнi матерiали 23 4 2 0 0 28 запаснi частини 49 40 136 383 200 808 МШП 34 26 46 83 60

249 разом 5158 3607 6869 9530 10084 35245 Вибуло: найменування запасiв 2008 2009 2010 2011
2012 всього сировина та метерiали 4361 3152 5724 7680 9019 29936 паливо 574 419 754 1040 1061
3848 тара 13 4 25 38 54 134 будiвельнi матерiали 23 4 4 2 0 33 запаснi частини 49 42 118 345 155
709 МШП 36 30 45 95 104 310 разом 5056 3651 6670 9200 10393 34970 Запаси облiковуються за
первiсною вартiстю, яка включає витрати на придбання, транспортування та доробку (переробку),
облiк вибуття ведеться за методом средньозваженої собiвартостi. Сировина та матерiали входять
до складу виготовляємої продукцiї. Паливо використовується для технологiчних потреб
виробництва та експлуатацiї транспортних засобiв. Тара - пакування готової продукцiї. Будiвельнi
матерiали - виконання будiвельних робiт. Запаснi частини використовуються для проведення
ремонтiв обладнання, транспортних засобiв, iнструментiв. Iнформацiя про дебiторську
заборгованнiсть за останнi 5 рокiв (тис.грн.) Станом на 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12
за товари, роботи, послуги 1172 5324 567 956 1042 з бюджетом 66 233 125 91 558 за виданими
авансами 85 85 712 194 160 iнша поточна заборгованнiсть 171 150 159 12 11 разом 1494 5792 1563
1253 1771 Iнформацiя про незавершене будiвництво за останнi 5 рокiв (тис.грн.) найменування
2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. кап.будiвництво(котельня) 25 25 25 25 25 металевий бункер
5 5 6 6 0 обладнання для їдальнi 132 132 132 132 132 електроталь 2 2 0 0 0 iнше 1 1 2 10 3 МАЗ 5549
7 7 7 7 7 уст-вання по збереж.ел.енергiї6 6 0 0 0 електроприлади 14 14 0 0 0 газовий лiчильник 0 5
0 0 0 скважина тех.води 0 0 0 101 0 разом 192 197 172 281 167 Iнформацiя про iнвестицiї
Пiдприємство планує оновити органiзацiйну технiку, у зв'яку з чим буде проведена ревiзiя старого
обладнання. Для зростання об'му та качества продукцiї, для бесперебойной роботи обладнання,
транспортних засобiв, для покрашання умов зберiгання сировини та матерiалiв пiдприємство
планує: - здiйснити капiтальний ремонт установки сушки (топочне вiддiлення) ЦЗГ, ремонт
побутових примiщень, закiнчити ремонт залiзничої колiї та дахiв споруд та будiвель; - замiнити
трубопровод питної води; - придбати зварювальний трансформатор в РММ та хiмiчний насос в
КГП та ЗОР.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
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. 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. 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. Нарахування амортизацiї основних засобiв
проводиться "Основнi засоби" та прямолiнiйним методом, по котрому рiчна сума амортизацiї
визначається дiленням вартостi, що амортизується на термiн корисного використання об'єкту
основних засобiв. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової
балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненоъ суми активу.
Орендованих основних засобiв немає. Передана в оренду частина технiчного примiщення
загальною площею три квадратних метра. Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування
зносу ведеться у вiдомостi 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, в тис.грн.: найменування
власнi основнi орендованi ос- основнi засоби, основних засобiв засоби новнi засоби всього на на на
на на на початок кiнець початок кiнець початок кiнець перiоду перiоду перiоду перiоду перiоду
перiоду 1. виробничого призначення: 41091 39102 - - 41091 39102 - будiвлi та споруди 37136 35679
- - 37136 35679 - машини та обладнан. 3507 3033 - - 3507 3033 - транспортнi засоби 103 82 - - 103
82 - iншi 345 308 - - 345 308 2. невиробничого призначення: - - - - - - - будiвлi та споруди - - - - - - машини та обладнан. - - - - - - - транспортнi засоби - - - - - - - iншi - - - - - - 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
01.01.2012р. на 01.01.2013р. Виробничого призначення: - будiвлi та споруди 63,96 67,66 - машини
та обладнання 80,94 84,14 - транспортнi засоби 97,00 98,20 - iншi 81,78 84,18 Ступень використання
основних засобiв (%): Виробничого призначення: - будiвлi та споруди 69,8 - машини та обладнання
40,9 - транспортнi засоби 48,2 - iншi 96,6 Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв на
31.12.2012 р. - немає. Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених iз експлуатацiї для продажу
- немає. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя)156 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 1039 тис.грн.
Орендованих основних засобiв немає. Основних засобiв переданих в оперативну оренду немає.
Передана в оренду частина технiчного примiщення загальною площею три м.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 - 41091 тис.грн. за залишковою вартiстю. Первiсна вартiсть - 43537 тис.грн., знос
- 2446 тис.грн. у тому числi: первiсна знос залишкова - будiвлi та споруди 38653 1517 37136 машини та обладнання 4285 778 3507 - транспортнi засоби 119 16 103 iнструменти,прилади,iнвентар 374 33 341 - iншi основнi засоби 7 3 4 - МНМА 99 99 0 УСЬОГО:
43537 2446 41091 У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом - 39102 тис.грн. за
залишковою вартiстю. Первiсна вартiсть - 43472 тис.грн., знос - 4370 тис.грн. у тому числi: первiсна
знос залишкова - будiвлi та споруди 38742 3063 35679 - машини та обладнання 4138 1105 3033 транспортнi засоби 103 21 82 - iнструменти, прилади, iнвентар 366 62 304 - iншi основнi засоби 4 0
4 - МНМА 119 119 0 УСЬОГО: 43472 4370 39102 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 2012 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: - ремонтлiнiї розсiву графiту; - ремонт
флотомашинi; - модернiзацiя металевого бункеру вiддiлення хiмiчного збагачення ЦЗГ; капiтальний ремонт верстата вертикально-свердлинного в РМЦ; - ремонт прес-ножиць; - ремонт
колоїдного млину в КГП та ЗОР; - ремонт та ввод у експлуатацiю дiзельного автовантажника; ремонт м'якого покриття дахiв; - ремонт зализничої колiї; - ремонт автовантажiвки КАМАЗ та ввод
у експлуатацiю. У 2012 роцi завантаження виробничих потужностей склало: - виробництво мастил
- 41%, - виробництво флотуємого графiту - 43%, - виробництво дiльницi розсiву - 80%, виробництво помолу на млинах типу Фулер - 60%. Основними виробничими потужностями є: - цех
збагачення графiту (ЦЗГ); - цех колоїдно-графiтових препаратiв та мастильно-охолоджуючих рiдин
(КГП та ЗОР). Цех збагачення графiту виробляє: - графiт марки ГЛС-1, ГСС; - графiт марки КСС1, С-2; - графiт марки ГС-4, ГЛС-1, ГИ-4; - графiтовмiсний матерiал ГВМ. Цех колоїдно-графiтових
препаратiв та змазуючо-охолоджуючих рiдин (КГП та ЗОР) виготовляє основнi види продукцiї такi
як: - мастило "ОГВ-75"; - мастило "ЗВ-1" та "Укрiнол-7" - мастило "Графiтол-М"; - 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.
Інформація щодо проблем, 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 пiдприємств 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 невеликим пiдприємствам в частинi сплати податку на землю, згiдно з якими встановленi
однаковi ставки, як для великих, так i для дрiбних пiдприємств. Вiдсутнiй механiзм надання пiльг
за переробку вiдходiв. Основнi фактори, що впливають на дiяльнiсть емiтента Групи факторiв, що
мають значний вплив: 1. Полiтичнi (нестабiльнiсть нормативних актiв органiв виконавчої та
законодавчої влади) Якi змiни, що прогнозуються, мають вплинути на пiдприємство: прийняття
податкового кодексу та iнш. нормативних документiв, що сприятливо вплине на iнвестицiйний
клiмат в країнi. 2. Фiнансово-економiчнi (податковий тиск) Якi змiни, що прогнозуються, мають
вплинути на пiдприємство: у разi стабiльностi фiнансо-економiчного стану в країнi пiдприємство
буде мати можливiсть для модернiзацiї, реконструкцiї та збiльшення обсягiв виробництва. 3.
Виробничо-технологiчнi (висока вартiсть енергоресурсiв, висока ступiнь зносу основних засобiв)
Якi змiни, що прогнозуються, мають вплинути на пiдприємство: оновлення обладнання i
стабiльнiсть технологiчних процесiв. Групи факторiв, що мають середнiй вплив: 1. Соцiальнi
(високий рiвень вiдрахувань та податкiв на заробiтну плату, як слiдство неможливiстьзабеспечення
достатнього мотивацiйного пакету персоналу пiдприємства) Якi змiни, що прогнозуються, мають
вплинути на пiдприємство: пiдвищення мотивацiйного пакету персоналу. 2. Екологiчнi
(вiдсутнiсть аспiрацiї на робочих мiсцях виготовлення графiту) Якi змiни, що прогнозуються,
мають вплинути на пiдприємство: поновлення аспiрацiї вплине на зниження забруднення в робочiй
зонi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
У 2012 роцi був нарахован штраф за порушення при обчислюваннi листка непрацездатностi у
розмiрi 1 (одна)тис.грн. Сумма штрафу повнiсттю сплачена.
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 нехваткою 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 2012 роцi фiнансових iнвестицiй не було.
Короткострокових, довгострокових iнвестицiй ПАТ "МАРКОГРАФ" не має. Капiтальне
будiвництво не планується.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
По укладеним на 2012 рiк договорам (контрактам) поставки виконанi у повному обсязi. Реалiзацiя
в межах України склала 11 666,76 тис.грн., експорт - 7 496,51 тис.грн. Очiкуваннi прибутки вiд
договорiв(контрактiв) пiдписаних у кiнцi 2012 р.(перехiднi на 2013 р.) складуть 1 062,28 тис.грн.: в межах України - 722,66 тис.грн.; - експорт - 339,62 тис.грн.
Стратегію 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 2013 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 досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень у 2012 роцi не було. Пiдприємство планує розробити декларування та iдентифiкацiю
пiдприємства, як хiмiчно-небезпечного об'єкту (орiєтировочна сума 30 тис. грн.), заради реалiзацiї
вимог Правил техногеної безпеки у сферi цивiльного захисту продовжити впровадження в дiю
системи ранього виявлення надзвичайних ситуацiй (орiєнтировоочна сума 800 тис.грн.).
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (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
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи вiдсутнi
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 з'язку з тим, що не виникає потреби в її використанi та дослiдженнi.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою
вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
Найменування
основних засобів на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого
41091
39102
0
0
41091
39102
призначення:
будівлі та
37136
35679
0
0
37136
35679
споруди
машини та
3507
3033
0
0
3507
3033
обладнання
транспортні
103
82
0
0
103
82
засоби
інші
345
308
0
0
345
308
2.
Невиробничого 0
0
0
0
0
0
призначення:
будівлі та
0
0
0
0
0
0
споруди
машини та
0
0
0
0
0
0
обладнання
транспортні
0
0
0
0
0
0
засоби
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
41091
39102
0
0
41091
39102
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 01.01.2012 р. на 01.01.2013 р.
Виробничого призначення: - будiвлi та споруди 63,96 67,66 - машини та
обладнання 80,94 84,14 - транспортнi засоби 97,00 98,20 - iншi 81,78 84,18
Ступень використання основних засобiв (%): Виробничого призначення: будiвлi та споруди 69,8 - машини та обладнання 40,9 - транспортнi засоби 48,2 iншi 96,6 Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв на 31.12.2011р. немає. Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених iз експлуатацiї для
продажу - немає. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не
використовуються (консервацiя)- 156 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю
амортизованих основних засобiв - 1039 тис.грн. Орендованих основних засобiв
немає. Переоцiнки не було. Основних засобiв переданих в оперативну оренду
немає. Передана в оренду частина технiчного примiщення загальною площею
три м.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 - 41091 тис.грн. за залишковою вартiстю. Первiсна вартiсть - 43537
тис.грн., знос - 2446 тис.грн. у тому числi: первiсна знос залишкова - будiвлi та
споруди 38653 1517 37136 - машини та обладнання 4285 778 3507 - транспортнi
засоби 119 16 103 - iнструменти,прилади,iнвентар 374 33 341 - iншi основнi

засоби 7 3 4 - МНМА 99 99 0 УСЬОГО: 43537 2446 41091 У складi основних
засобiв на кiнець року згiдно з балансом - 39102 тис.грн. за залишковою
вартiстю. Первiсна вартiсть - 43472 тис.грн., знос - 4370 тис.грн. у тому числi:
первiсна знос залишкова - будiвлi та споруди 38742 3063 35679 - машини та
обладнання 4138 1105 3033 - транспортнi засоби 103 21 82 - iнструменти,
прилади, iнвентар 366 62 304 - iншi основнi засоби 4 0 4 - МНМА 119 119 0
УСЬОГО: 43472 4370 39102

Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника
Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)
Статутний капітал
(тис. грн.)
Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)
Опис

Висновок

За звітний період

За попередній період

34448

36892

4110

4110

4110

4110

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 - зобов'язання пiдприємства. Для розрахунку вартостi
чистих активiв треба iз вартостi всiх активiв, визначених в балансi вичисти
суму всiх зобов'язань з пасиву балансу: ЧА = стр. 280 - (стр.430 + стр.480 +
стр.620 + стр.630)
Вартiсть чистих активiв бiльше розмiру статутного капiталу, що являється
нормою.

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):
за іпотечними
цінними паперами
(за кожним власним
випуском):
за сертифікатами
ФОН (за кожним
власним випуском):

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Дата
виникнення

Дата
погашення

X

0

X

X

01.01.1970
X

0
0

0
X

01.01.1970
X

X

0

X

X

01.01.1970
X

0
0

0
X

01.01.1970
X

01.01.1970
X

0
0

0
X

01.01.1970
X

01.01.1970
0
0
01.01.1970
за векселями (всього) X
0
X
X
за іншими цінними X
0
X
X
паперами (у тому
числі за похідними
цінними
паперами)(за кожним
видом):
01.01.1970
0
0
01.01.1970
за фінансовими
X
0
X
X
інвестиціями в
корпоративні права
(за кожним видом):
01.01.1970
0
X
01.01.1970
Податкові
X
57
X
X
зобов'язання
Фінансова допомога X
0
X
X
на зворотній основі
Інші зобов'язання
X
1295
X
X
Усього зобов'язань X
1352
X
X
Опис:
Короткостроковими кредитами банка протягом року пiдприємство не
користувалося. Поточнi зобов'язання в балансi по сумi погашанення. Розмiр
поточних зобов'язань 1350 тис.грн. Аналiтичний облiк розрахункiв з
кредиторами ведеться на пiдприємствi вiдокремлено по кожнiй органiзацiї
та фiзичнiй особi в повнiй вiдповiдальностi до чинного законодавства.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції.
Обсяг виробництва

№
з/п

Основний вид
продукції*

1

2
вуглецьвмiсний
матерiал ВВМ
вуглевмiстський
матерiал ПГ
графiт
подрiблений
графiт ливарний
скритокристалевий
ГЛС
мастило водне
графiтове марки
ОГВ-75
iншi види
продукцiї, якi
складають 5% вiд
загального обсягу
виробленої
продукцiї

1
2
3
4
5

6

Обсяг реалізованої продукції
у
у
у
у
у
у відсотках
натуральній
відсотках натуральній
грошовій
грошовій до всієї
до всієї
формі
формі
формі
формі реалізованої
(фізична од.
виробленої (фізична од.
(тіс. грн.) продукції
(тис.грн.)
вим.)**
продукції
вим.)
3
4
5
6
7
8
1088

3754.4

27.9

1104

4159.1

24.2

335

1306.9

9.7

337

1466.2

8.5

431

1811.1

13.5

400

1925.7

11.2

527

1842.8

13.7

568

2831.1

16.4

327

2779.3

20.7

383

3812.6

22.1

279

1940.9

14.4

281

3023.4

17.6

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

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п

Склад витрат*

1
1
2
3
4
5
6

2
вуглевмiсний матерiал марки КУ
вуглевмiсний матерiал марки КУ-1
вуглецьвмiсний матерiал марки ПГ
електроенергiя
оплата працi
вiдрахування на соцiальнi заходи

Відсоток від загальної
собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)
3
9.1
7.3
21
5.5
11.3
5

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

Відомості щодо особливої інформації та інформації про
іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
2

06.04.2012

06.04.2012

06.03.2012

20.03.2012

Вид інформації
3
Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента
Відомості про
проведення загальних
зборів

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

0

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього
разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Реєстрацiйно-лiчильна комiсiя призначена рiшенням Наглядової ради

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

X
X

Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

Ні

X
Ні

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

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове
припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались

Так

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

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

4

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3 Кількість представників держави

0

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
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)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з
акціонерами? (так/ні) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з
його правами та обов'язками

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів
акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

1 Члени правління (директор)

Так

Так

Так

2 Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

4 Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5 Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6 Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7 Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8 Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за
Ні
роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Ні

3

9

Члени наглядової ради (голова
наглядової ради)

10 Інше(запишіть): д/н

Ні

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

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового
Так
звіту або балансу чи бюджету

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та
членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для
Ні
голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для
Так
голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких
Ні
існує конфлікт інтересів

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів,
тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком
діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

1 Положення про загальні збори акціонерів

X

2 Положення про наглядову раду

X

3 Положення про виконавчий орган (правління)

X

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

5 Положення про ревізійну комісію

X

6 Положення про акції акціонерного товариства

X

7 Положення про порядок розподілу прибутку

X

8 Інше (запишіть):

д/н

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

Інформація
Документи
розміщується
Копії
надаються для
документів на власній
ознайомлення
інтернетнадаються
безпосередньо
сторінці
на запит
в акціонерному
акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація
про
акціонерів, які
володіють 10
2
Ні
відсотків та
більше
статутного
капіталу

Так

Так

Ні

Ні

Інформація
про склад
3 органів
управління
товариства

Ні

Так

Так

Так

Ні

Статут та
4 внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи
загальних
зборів
5
акціонерів
після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Фінансова
звітність,
1
результати
діяльності

Розмір
винагороди
посадових
6
Ні
осіб
акціонерного
товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

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

Ні

1

Не проводились взагалі

X

2

Менше ніж раз на рік

X

3

Раз на рік

4

Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

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

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

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Ні

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

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

Ні

1 Випуск акцій

X

2 Випуск депозитарних розписок

X

3 Випуск облігацій

X

4 Кредити банків

X

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6 Інше (запишіть): д/н

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

у зв'язку з проведенням
дематерiалiзацiї акцiй товариства

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного
управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має кодексу (принципiв, правил)
корпоративного управлiння.
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому
акціонерному товаристві: Товариство не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного
управлiння.

Річна фінансова звітність підприємства
Коди
Дата 2013 | 01 | 01
(рік, місяць,
число)
за ЄДРПОУ 05394618

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"

Підприємство

Територія
за КОАТУУ 1412336900
Організаційно-правова
за КОПФГ 233
форма господарювання
Орган державного
за СПОДУ 0
управління
Вид економічної діяльності Виробництво неметалевих
за КВЕД 23.99
мінеральних виробів, н.в.і.у.
111
Середня кількість
працівників
тис. грн.
Одиниця виміру:
87500 Донецька область Орджонiкiдзевський район м. Марiуполь
Адреса:
Станiславського, 9
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс станом на 2012 рік
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація
Незавершене будівництво
Основні засоби:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- знос
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець
звітного періоду
4

010
011
012
020

0
0
(0)
281

0
0
(0)
167

030
031
032

41091
43537
( 2446 )

39102
43472
( 4370 )

035
036
037

0
0
(0)

0
0
(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
- інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I

040

0

0

045
050

0
0

0
0

055

0

0

056
057
060
065
070
075

0
(0)
0
0
0
0

0
(0)
0
0
0
0

1206
0
212
1097
0
0

915
0
449
639
0
0

956
956
(0)

1042
1042
(0)

91
197
0
0
12
0

558
160
0
0
11
0

21
0
292
0

15
0
0
2

0
0

0
0

080

II. Оборотні активи
Виробничі запаси
100
Поточні біологічні активи
110
Незавершене виробництво
120
Готова продукція
130
Товари
140
Векселі одержані
150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість
160
- первісна вартість
161
- резерв сумнівних боргів
162
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом
170
- за виданими авансами
180
- з нарахованих доходів
190
- із внутрішніх розрахунків
200
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
Поточні фінансові інвестиції
220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
230
- у т.ч. в касі
231
- в іноземній валюті
240
Інші оборотні активи
250
Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття

270
275

Баланс

280

Пасив
1

Код
рядка
2

I. Власний капітал
Статутний капітал
300
Пайовий капітал
310
Додатковий вкладений капітал
320
Інший додатковий капітал
330
Резервний капітал
340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал
360
Вилучений капітал
370
Накопичена курсова різниця
375
Усього за розділом I
380
Частка меншості
385
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу
400
Інші забезпечення
410
Сума страхових резервів
415
Сума часток перестраховиків у страхових
416
резервах
Цільове фінансування
420
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
421
(421)
Усього за розділом II
430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
450
Відстрочені податкові зобов’язання
460
Інші довгострокові зобов’язання
470
Усього за розділом III
480
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
500
Поточна заборгованість за довгостроковими
510
зобов’язаннями
Векселі видані
520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
530
послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів
540
- з бюджетом
550
- з позабюджетних платежів
560
- зі страхування
570
- з оплати праці
580
- з учасниками
590

На початок
звітного періоду
3

На кінець
звітного періоду
4

4110
0
0
37869
13
-5100
(0)
(0)
0
36892
0

4110
0
0
37869
115
-7646
(0)
(0)
0
34448
0

120
1486
0

139
1545
0

0

0

0

0

0
1606

1684

0
0
5820
0
5820

0
0
5578
0
5578

0

0

0

0

0

0

143

770

456
113
0
95
199
76

110
57
0
113
184
76

- із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами та групами вибуття, утримуваними
для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс
Примітки

600

0

0

605

0

0

610
620
630

56
1138
0

40
1350
0

640
При складаннi фiнансового звiту 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.
Пiдприємство зробило про перехiд на Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi з 01.01.2012р. Змiни, пов"язанi з переходом на МСФЗ, були
вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї
iз статтями капiталу (нерозподiленим прибутком) станом на 01.01.2012р та
проведенням рекласифiкацiї. НЕОБОРОТНI АКТИВИ У звiтному перiодi
придбання, реалiзацiя, лiквiдацiя нематерiальних активiв не вiдбувалась.
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.
По статтi "Незавершене будiвництво" (рядок 020 Балансу) вiдображеннi
капiтальнi iнвестицiї пiдприємства станом на 31.12.2012р. якi дорiвнюють 167
тис.грн - з них: - капiтальне будiвництво - 25 тис.грн.; - не введенi у
експлуатацiю основнi засоби -139 тис.грн.; - не введенi у експлуатацiю
малоцiннi необоротнi активи - 3 тис.грн. Товариство, у вiдповiдностi з Наказом
№ 1 вiд 03 сiчня 2012 року щодо облiкової полiтики пiдприємства визначає
основними засобами активи, 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., аналiтичний облiк основних
засобiв ведеться на картах ОЗ встановленого зразка, синтетичний на рахунках
класу 10 "Основнi засоби" автоматизовано. Малоцiннi необоротнi активи
пiдприємства, це об'єкти, термiном використання бiльше 12 мiсяцiв та вартiстю
менше нiж 2500 грн. якi вiдображаються на рахунку 112 "Малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи". 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. Пiдприєм.- тво 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 буль-яка накопичена амортизацiя та будьякi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої
амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi

активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненъ суми активу. Дооцiнка,
яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого
прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. На основнi
засоби, якi протягу року не використовуються , але буду використовуватися
нарахован 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. Станом
на початок року , згiдно з балансом, товариство володiє власними основними
засобами та iншими необоротними матерiальними активами, первiсна вартiсть
яка складає 43537 тис.грн., залишкова вартiсть - 41091 тис.грн., знос - 2446
тис.грн., в т.ч. резерв знецiнення - 184 тис.грн. Вони , в свою чергу,
класифiкуються за групам i мають такий вигляд: Найменування основних
засобiв Основнi засоби, всього (тис.грн.) на початок перiоду будiвлi та споруди
38653 машини та обладнання 4285 транспортнi засоби 119 iнструментi,
прилади, iнвентар (меблi) 374 iншi 6 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
100 Усього 43537 На кiнець року, згiдно з балансом, товариство володiє
власними основними засобами та iншими необоротними матерiальними
активами, первiсна вартiсть яких складає 43472 тис.грн., залишкова вартiсть 39102 тис.грн., знос - 4370 тис.грн. у т.ч. резерв знецiнення 528 тис.грн. Вони,
в свою чергу, класифiкуються за групами i мають такий вигляд: Найменування
основних засобiв Основнi засоби, всього (тис.грн.) на кiнець перiоду будiвлi та
споруди 38742 машини та обладнання 4138 транспортнi засоби 104
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 366 iншi 3 малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи 119 Усього 43472 У звiтному перiодi пiдприємством
придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 156 тис.грн., а саме: - будiвлi
та споруди - 107 тис.грн.; - машини та обладнання - 14 тис.грн.; - iнструменти,
прилади, iнвентар (меблi) - 3 тис.грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи - 32 тис.грн. Вiдображення витрат, пов'язаних з експлуатацiєю та
обслуговуванням основних засобiв, в бухгалтерському облiку вiдповiдно до
МСБО № 16 "Основнi засоби" залежить вiд того, як вони впливають на
майбутнi економiчнi вигоди. Витрати , пов'язанi з покращенням об'єкту
основних засобiв, що проводять до збiльшення первiсно очiкуваних майбутнiх
економiчних вигод включаються до первiсної вартостi об'єкту основних
засобiв. Протягом звiтного року вибуло з причини лiквiдацiї на суму 221
тис.грн., а саме: - будiвлi та споруди - 18 тис.грн.; - машини та обладнання 161 тис.грн.; - транспортнi засоби - 16 тис. грн.; - iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi) - 11 тис.грн.; - iншi основнi засоби - 3 тис.грн.; - малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи - 12 тис.грн. У звiтному перiодi, у зв'язку з
технiко-економiчним об'рунтуванням доцiльностi використання, та з
можливiстю подальшого вiдновлення їх функцiонування, було законсервовано
основних засобiв за первiсною вартiстю - 1882 тис.грн., за залишковою
вартiстю - 156 тис.грн., а саме: - будiвлi та споруди - 129 тис.грн.; - машини та
обладнання - 27 тис.грн.: Згiдно Наказа № 1 вiд 03 сiчня 2012 року "Про
органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики у 2012 роцi"
пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї ,виходячи
з термiну дiї, який встановлюється окремо по кожному основному засобу по
котрому рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що
амортизується на термiн корисного використання об'єкту основних засобiв. По
малоцiнним необоротних матерiальним активам та бiблiотечного фонду
амортизацiя нараховується в першому мiсяцi використання 100% вiд їх
вартостi. Оцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв
є достовiрною i вiдповiдає нормам МСБО № 16 "Основнi засоби". Орендованих
основних засобiв у господарськiй дiяльностi пiдприємство не використовує.
Основних засобiв оформлених в заставi нема. Основних засобiв призначених

до продажу нема. ОБОРОТНI АКТИВИ ОБЛIК ЗАПАСIВ 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 03 сiчня 2012 року
"Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики у 2012 роцi"
пiдприємства. Матерiальнi цiнностi, що не мають реалiзацiйної вартостi, не
визнано активами. Пiдприємство протягом звiтного перiоду дотримувалось
незмiнностi визначених методiв оцiнки вибуття запасiв. Станом на
31.12.2012р. на балансi пiдприємства запаси товарно-матерiальних цiнностей
становлять - 2003 тис.грн.: - сировина i матерiали - 439 тис.грн. - паливо - 31
тис.грн. - тара i тарнi матерiали - 208 тис.грн. - запаснi частини - 226 тис.грн. МШП - 11 тис.грн. - незавершене виробництво - 449 тис.грн. - готова продукцiя
- 639 тис.грн. 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.
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. В складi дебiторської заборгованостi рахується
первiсна вартiсть за продукцiю та наданi послуги станом на 31.12.2012 року
складається - 1042 тис.грн., що вiдображено у рядку 161 Балансу. Найбiльшими
боржниками пiдприємства є: - ВАТ "АвтоВАЗ" (Росiя) - 719 тис.грн. - ПАТ
"ММК iм. Iллiча" - 164 тис.грн. Протягом поточного року списано безнадiйної
заборгованостi на 17 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом станом на 31.12.2012 року складається - 558 тис.грн., що
вiдображено у рядку 170 Балансу, а саме: - ПДВ - 457 тис.грн. ; - Податок на
прибуток - 101 тис.грн. Заборгованiсть по виданими авансами складає - 160
тис.грн., що вiдображено у рядку 180 Балансу. Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть складає - 11 тис.грн., що вiдображено у рядку 210 Балансу.
ГРОШОВI КОШТИ Наявнiсть на 31.12.2012р. грошових коштiв та їх
еквiваленти на поточних рахунках: - в нацiональнiй валютi в сумi 15 тис.грн,
що вiдображено по рядку 230 Балансу; ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Розмiр
Статутного фонду, заявлений та сплачений, вiдповiдно Статуту товариства

складає 4110 тис.грн. (рядок Балансу 300). 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 2012 роцi не здiйснювало. Протягом
2012 року пiдприємство не мало емiсiйного доходу. Стаття " Iнший додатковий
капiтал" складається з сум дооцiнки необоротних активiв станом на 31.12.2012
року - 37869 тис.грн. Iншiй додатковий капiтал на протязi року змiнився на
суму дооцiнки основних засобiв-33843 тис.грн. , та на суму накопленої
амортизацiї основних засобiв до переоцiнки - 3774 тис.грн. . Дооцiнка
основних засобiв проводилась на 01.01.2012р. Стаття "Резервний капiтал"
станом на 31.12.2012 р. дорiвнюється 115,0 тис.грн. Резервний капiтал на
протязi року збiльшився на 102 тис.грн. Рiшення прийняли акцiонери
товариства на рiчних загальних зборах частину прибутку за 2010-2011р.р.
направити на формування резервного капiталу товариства (протокол № 12 вiд
06.04.2012р.) Страховi резерви на пiдприємствi протягом 2012 року не
нараховувались. Викуп акцiй власної емiсiї не здiйснювався. Непокритий
збиуток на кiнець 2012 року становить 7646 тис.грн. У структурi капiталу
власнi кошти складають на звiтну дату 80,0% - цей показник оптимальний.
Наявнiсть власного капiталу - пiдтвердження фiнансової стiйкостi.
Пiдприємство вважається фiнансово стiйким при умовi, що частина капiталу в
загальнiй сумi фiнансових ресурсiв складає не менш 50%. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ Пiдприємством у 2012 роцi створено
забезпечення коштiв для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних
витрат на виплату вiдпусток працiвникам, всього створено резерва - 431
тис.грн., використано - 412 тис.грн. Залишок на 31.12.2012р. - 139 тис.грн. З
метою дотримання МСФЗ 19 "Виплати працiвникам", пiдприємство оцiнює
пенсiйнi зобов'язання за пiльговим 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 подiїї, рiст заробiтної плати ї, незмiннiсть
Пенсiйного законодавства та iншi. Згiдно актуарних розрахункiв нараховане
пенсiйне забезпечення 01.01.2012р. - 1486 тис. грн., протягом 2012 року - 324
тис. грн., використано (переховано Пенсiйному фонду по вимогам) протягом
2012 року - 265 тис. грн. , залищок на кiнець року -1545 тис.грн.
ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВЯЗАННЯ У статi iншi довгобровi забовязання
нарахованi вiдстрочений податок на прибуток. Вiдiстрочений податок
розраховується за балансовим моготом облiку зобов'язань та являє собою
податковi активи або зобов"язанпя, 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 тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню.
Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi
в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути
використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова
вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й
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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. На 01.01
2012р. згiдно розрахунку донарахованi вiдстроченi податковi забовязання у
сумi 5805 тис.грн., на кiнець року згiдно розрахунку зменшилось забовязання
на 242 тис. грн. На кiнець року свкладає 5578 тис.грн. ПОТОЧНI
ЗАБОВ`ЯЗАННЯ Короткостроковими кредитами банка протягом 2012 року
пiдприємство не користувалося. Поточнi забовязання вiдображенi в балансi по
сумi погашення. Розмiр поточних забовязаннь - 1350 тис.грн. (рядок 620
балансу). Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться на
пiдприємствi вiдокремлено по кожнiй органiзацiї та фiзичнiй особi в повнiй
вiдповiдностi до чинного законодавства. Поточна кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012р. складає - 770 тис.грн. (рядок
530 балансу). Найбiльшим кредиторами є: - ТОВ "Дон-Термiнал" - 53 тис.грн.
- ПАО "Украинский графит" - 630 тис.грн. Поточнi забов`язання за
розрахунками: - з одержаних авансiв - 110 тис.грн. (рядок балансу 540); - з
бюджетом - 57 тис.грн. (рядок 550 балансу), а саме: податок на доходи
фiзичних осiб - 31 тис.грн. збiр за спецiальне використання водних ресурсiв - 2
тис.грн.; плата за землю - 24 тис.грн.; - зi страхування - 113 тис.грн. (рядок 570
балансу), а саме: єдиний внесок на соцiальне страхування - 90 тис.грн.;
вiдшкодування пенсiй по сп.2 - 23 тис.грн. - з оплати працi - 184 тис.грн. (рядок
580 балансi); - з учасниками - 76 тис.грн. (рядок 590 балансу). Iншi поточнi
забов`язання - 40 тис.грн. (рядок 610 балансу), а саме: розрахунки з iншими
кредиторами - 37 тис.грн. по податковому кредиту - 3 тис грн. У звiтному
перiодi пiдприємством списано кредиторську заборгованiсть, що до якої минув
строк позовної давностi - 1 тис.грн.
Хiора Володимир Савелiйович
Юрченко Маргарита Володимирiвна

Звіт про фінансові результати за 2012 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір

Код
рядка
2

За попередній
період
4

За звітний період
3

010

19264

0

015
020
025
030

1957
(0)
(0)
(0)

0
(0)
(0)
(0)

17307

0

( 16408 )

(0)

899
(0)

0
(0)

Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
035
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт,
040
послуг)
Валовий прибуток:
- прибуток
050
- збиток
055

Інші операційні доходи
060
238
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції,
061
0
одержаних у наслідок сільськогосподарської
діяльності
Адміністративні витрати
070
( 2580 )
Витрати на збут
080
( 450 )
Інші операційні витрати
090
( 253 )
У т.ч. витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської
091
(0)
продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток
100
0
- збиток
105
( 2146 )
Доход від участі в капіталі
110
0
Інші фінансові доходи
120
3
Інші доходи
130
13
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з
131
0
благодійною допомогою (131)
Фінансові витрати
140
( 174 )
Втрати від участі в капіталі
150
(0)
Інші витрати
160
(4)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
165
0
монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток
170
0
- збиток
175
( 2308 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності
та/або прибуток від переоцінки необоротних
176
0
активів та групи вибуття у наслідок припинення
діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або
збиток від переоцінки необоротних активів та 177
(0)
групи вибуття у наслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
(0)
Дохід з податку на прибуток від звичайної
185
0
діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток
190
0
- збиток
195
( 2308 )
Надзвичайні:
- доходи
200
0
- витрати
205
(0)
Податки з надзвичайного прибутку
210
(0)
Частка меншості
215
0
Чистий:

0
0
(0)
(0)
(0)
(0)

0
(0)
0
0
0

(0)
(0)
(0)
0
0
(0)
0

(0)
(0)
0
0
(0)
0
(0)
(0)
0

- прибуток
- збиток
Забезпечення матеріального заохочення

220
225
226

0
( 2308 )
0

0
(0)
0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційни витрати
Разом

Код
рядка
2
230
240
250
260
270
280

За попередній
період
4

За звітний період
3
11332
3558
1616
1798
1344
19648

0
0
0
0
0
0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих
акцій
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки

Код
За попередній
За звітний період
рядка
період
2
3
4
300
16439572
0
310

16439572

0

320

-0.14039

0

330

-0.14039

0

340

0

0

Для визначення доходу пiдприємством використовується метод нарахувань.
Згiдно з цим методом доход визнається в момент, коли продукцiя (товари)
вiдвантаженi покупцевi. Доходi пiдприємства за 2012 рiк складаються з
доходiв вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, послуг, що вiдображено у
рядку 010 та становлять 19264 тис.грн. Дохiд вiд реалiзацiї послуг визначається
у вiдповiдностi з методом нарахувань, коли надання послуг здiйснено. Рядок
015 "Податок на додану вартiсть" складає 1957 тис.грн.. Рядок 035 "Чистий
дохiд" (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, рабiт, послуг)" - це доход вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за вирахуванням вiдповiдних
податкiв, зборiв, знижок становить - 17307 тис.грн. Рядок 040 "Собiвартiсть
реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" складає - 16408 тис.грн.
Найпитомiшу вагу в собiвартостi реалiзованої продукцiї складають матерiальнi
витрати - 57,68%. 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. Рядок 060 "Iншi операцiйнi доходи" складає 238 тис.грн.,
а саме - дохiд вiд реалiзацiя iнших оборотних активiв - 92 тис.грн. - дохiд вiд

Керівник
Головний
бухгалтер

операцiйних курсових рiзниць - 45 тис.грн. - дохiд вiд реалiзацiї иноз.валюти 64 тис.грн. - дохiд вiд операцiйнiй оренди - 14 тис.грн. - дохiд вiд
вiдшкодування ранiш списаних активiв - 8 тис.грн. - дохiд вiд кредиторської
заборгованостi за строком давностi - 1 тис.грн. - дохiд вiд цiльового
фiнансування - 14 тис.грн. Рядок 070 "Адмiнiстративнi витрати" - 2580 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.
Рядок 080 "Витрати на збут" - 452 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. Рядок 090 "Iншi операцiйнi витрати" - 253 тис.грн., а саме: собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 79 тис.грн. - безнадiйна
дебiторська заборгованiсть - 17 тис.грн. - штрафи, пенi - 1 тис.грн. благодiйнiсть - 10 тис.грн. - iншi витрати - 146 тис.грн. Рядок 105 "Фiнансовi
результати вiд операцiйної дiяльностi" на кiнець року - 2146 тис.грн. збиткiв..
Рядок 120 "Iншi фiнансовi доходи" - 3 тис.грн.: - вiдсотки за залишки на
поточних рахунках - 3 тис.грн. Рядок 130 "Iншi доходи" -13 тис.грн.: - доход
вiд списання основних засобiв. Рядок 140 "Фiнансовi витрати" - 174 тис.грн.: витрати по вiдсотках по пенсiйним забовязанням по плану з встановленими
виплатами - 174 тис.грн. Рядок 175 "Фiнансовi результати вiд звичайної
дiяльностi до оподаткування" (збиток) - 2308 тис.грн. Рядок 195 "Фiнансовi
результати вiд звичайної дiяльностi" - 2308 тис.грн. збиткiв Рядок 225 "Чистий
збиток" - 2308 ти.грн.
Хiора Володимир Савелiйович
Юрченко Маргарита Володимирiвна

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Стаття

За аналогічний
період
попереднього
року

Код
За звітний період
рядка

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
Погашення векселів одержаних
015
Покупців і замовників авансів
020
Повернення авансів
030
Установ банків відстотків за поточними
035
рахунками
Бюджету податку на додану вартість
040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
045
платежів)
Отримання субсидій, дотацій
050
Цільового фінансування
060
Борників неустойки (штрафів, пені)
070

16793
0
2201
59

0
0
0
0

3

0

0

0

0

0

0
96
0

0
0
0

Інші надходження
080
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
090
Авансів
095
Повернення авансів
100
Працівникам
105
Витрат на відрядження
110
Зобов'язань з податку на додану вартість
115
Зобов'язань з податку на прибуток
120
Відрахувань на соціальні заходи
125
Зобов'язань з інших податків і зборів
130
(обов'язкових платежів)
Цільових внесків
140
Інші витрачання
145
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
Рух коштів від надзвичайних подій
160
Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій
180
- необоротних активів
190
- майнових комплексів
200
Отримані:
- відсотки
210
- дивіденди
220
Інші надходження
230
Придбання:
- фінансових інвестицій
240
- необоротних активів
250
- майнових комплексів
260
Інші платежі
270
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
Рух коштів від надзвичайних подій
290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310
Отримані позики
320
Інші надходження
330
Погашення позик
340
Сплачені дивіденди
350
Інші платежі
360
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
Рух коштів від надзвичайних подій
380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
Чистий рух коштів за звітній період
400

70

0

6906
6803
0
2959
18
0
154
1728

0
0
0
0
0
0
0
0

821

0

10
81
-258
0
-258

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
42
0
0
-42
0
-42

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Залишок коштів на початок року
410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року
430

313
2
15

0
0
313

Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСФО 7 На чистий
рух грошових коштiв впливали: надходження вiд: - реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) - 16793 тис.грн. - покупцiв i замовникiв авансiв - 2201
тис.грн. - повернення авансiв - 59 тис.грн. - установ банкiв вiдсоткiв за
поточними рахунками -3 тис.грн. - цiльового фiнансування - 96 тис.грн (вiд
фонду занятостi за працевлаштування безробiтних - 9 тис.грн.; вiд фонду
страхування за листки непрацездатностi працiвникiв - 87 тис.грн.) - iншi
надходження - 70 тис.грн. ( вiд продажу iноземної валюти - 64 тис.грн.,
часткова оплата путiвки -2 тис.грн., погашення заборг.по з/тi). Витрачення на
оплату: - товарiв (робiт, послуг) - 6906 тис.грн. - авансiв, повернення авансiв 6803 тис.грн. - виплата працiвникам заробiтної плати, витрат на вiдрядження 2977 тис.грн. - забовязань податку на прибуток - 154 тис.грн. - вiдрахування на
соцiальнi заходи - 1728 ти.грн. - забовязань з iншiх податкiв i зборiв
(обов'язкових платежiв) - 821 тис.грн. - цiльових внескiв ( благодiйнiсть) - 10
тис.грн. - iншi витрачення - 81 тис.грн. ( перераховано профспiлки на
культ.масовi заходи - 19 тис.грн., алiменти та штрафи iз з/ти робiтникiв - 62
тис.грн.) - придбання необоротних активiв - 313 тис.грн. Залишок коштiв на
початок року - 2 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року - 15 тис.грн.
Хiора Володимир Савелiйович
Юрченко Маргарита Володимирiвна

Примітки

Керівник
Головний
бухгалтер

Звіт про власний капітал за 2012 рік

Стаття

Додатко
Пайов
Інший Резерв
Статут
вий
Нерозподіл Неоплаче Вилуче
Ко
ий
додатко ний
Раз
ний
вкладен
ений
ний
ний
д
капіта
вий
капіта
ом
прибуток капітал капітал
капітал
ий
л
капітал
л
капітал
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
Залишок на
01
початок
0
року
Коригування:
Зміна
02
облікової
0
політики
Виправленн 03
я помилок 0
04
Інші зміни
0
Скоригован
ий залишок 05
на початок 0
року

4110

0

0

252

13

2041

0

0

641
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37617

0

-7141

0

0

304
76

4110

0

0

37869

13

-5100

0

0

368
92

Переоцінка активів:
Дооцінка
06
основних
0
0
засобів
Уцінка
07
основних
(0)
0
засобів
Дооцінка
незавершен 08
0
ого
0
будівництва
Уцінка
незавершен 09
(0)
ого
0
будівництва
Дооцінка
10
нематеріаль
0
0
них активів
Уцінка
11
нематеріаль
(0)
0
них активів
Використан
ня дооцінки 12
0
необоротни 0
х активів
Чистий
прибуток
13
(збиток) за
0
0
звітний
період
Розподіл прибутку:
Виплати
14
власникам
0
0
(дивіденди)
Спрямуванн
я прибутку
15
до
0
0
статутного
капіталу
Відрахуванн
я до
16
0
резервного 0
капіталу
Сума
чистого
прибутку,
17
належна до
0
0
бюджету
відповідно
до

0

0

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2308

0

0

230
8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

-102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

законодавст
ва
Внески учасників:
Внески до 18
0
капіталу
0
Погашення
заборговано 19
0
сті з
0
капіталу
Сума
чистого
прибутку на
20
створення
0
0
спеціальних
(цільових)
фондів
Вилучення капіталу:
Викуп акцій 21
0
(часток)
0
Перепродаж
викуплених 22
0
акцій
0
(часток)
Анулюванн
я
23
викуплений
0
0
акцій
(часток)
Вилучення
24
частки в
0
0
капіталі
Зменшення
номінальної 25
0
вартості
0
акцій
Інші зміни в капіталі:
Списання
невідшкодо 26
0
ваних
0
збитків
Безкоштовн
27
о отримані
0
0
активи
28
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-136

0

0

-136

Разом змін 29
0
в капіталі 0

0

0

0

102

-2546

0

0

Залишок на 30
4110
кінець року 0

0

0

37869

115

-7646

0

0

244
4
344
48

Примітки

Керівник
Головний
бухгалтер

Власний капiтал включає: статутний капiта, який сформовано у повному
обсязi, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал, сформований за рахунок
прибутку та нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). Розмiр Статутного
фонду ВАТ "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. Скоригований
залишок на початок року iншого додаткового капiталу ПСБО трасформация
МСФЗ 01.01.2012 01.01.2012 Iнший дод. Кап-л 252 37617 37869 дооценка ОС
33843 износ дооцен.ОС 3774 Протягом року iнший додатковий капiтал не
змiнювався. Скоригований залишок на початок року нерозподiлений прибуток
(збиток) ПСБО трасформация МСФЗ 01.01.2012 01.01.2012 Нерозпод прибуток
2041 -7141 -5100 уценка ОС -1087 Резерв ОС -184 Пенс. Обеспеч -1486 ОНО 6043 ОНА 238 износ уцен.ОС 1421
Хiора Володимир Савелiйович
Юрченко Маргарита Володимирiвна

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".
Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ:
05394618 Адреса: 87500 , Донецька область, м.Марiуполь, вул. Станiславського, буд. 9.
Мiжмiський код та телефон: (0629) 22-11-70, 22-13-97 Веб-сайт : markograf.net. Основним видом
дiяльностi Компанiї у звiтному перiодi є: виробництво неметалевих мiнеральних виробiв. Кiлькiсть
працiвникiв станом на 31.12.2012 р складає 111 чоловiк. 2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Датою переходу на МСФЗ прийнято початок дня 1 сiчня 01.01.2012р. Компанiя з 01.01.2012р.
переходить на ведення облiку та складання фiнансової звiтностi, основою яких є Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi. В бiльш раннiх звiтних перiодах Компанiя не заявляла в органи
статистики та Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдповiднiсть своєї
фiнансової звiтностi МСФЗ. Цей рiчний фiнансовий звiт пiдготовлений в рамках вимог МСФЗ, а
також з урахуванням вимог щодо форм та складу звiтiв, встановлених українським чинним
законодавством. Першою фiнансовою звiтнiстю вiдповiдно до МСФЗ буде вважатися звiтнiсть за
рiк, що закiнчиться 31 грудня 2013 року. Основою складання фiнансової звiтностi є чиннi
мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та
тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 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. Всi
операцiї в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну ваюту -гривню за поточним
валютним курсом на дату здiйснення операцiї. 3. Основнi принципи та 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. 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. Первiсно Компанiя 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. Пiдприєм.- тво 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 буль-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 переоцiненоъ
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 осноного
засобу: - Будiвлi та споруди - 5 -50 рокiв; - Машини та обладання - 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 втрати 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 на
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. Вiдстрочений податок розраховується за
балансовим методом облiку зобов'язань та представляє собою податковi активи або зобов"язанпя,
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 тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються
з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного 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 вибуття ресурсiв, котрi
втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити 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,
перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немо-нетарнi
статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю, вiдображаються за курсом на дату операцiї.
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. Перехiд на складання фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ. Компанiя
заявила про перехiд на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi з 01.01.2012р. Змiни, пов"язанi
з переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у
кореспонденцiї iз статтями капiталу (нерозподiленим прибутком) станом на 01.01.2012р та
проведенням рекласифiкацiї. Результати проведення трансформацiї та вплив на статтi капiталу
наведено у таблицi (додатку 1.) 6. Описова частина статей балансу. 6.1 Основнi засоби. 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 буль-яка
накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну дiї, який
встановлюється окремо по кожному основному засобу. Iнформацiя про рух та залишки основних
засобiв наведена у таблицi: (тис.грн) Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти,прилади, iнвентар, меблi Iншi ОС МНМА Разом Первiсна вартiсть на 01.01. 2012р.
38653 4285 119 374 7 99 43537 Надходження 107 14 3 32 156 Вибуття 18 161 16 11 3 12 221 на
31.12.2012 38742 4138 103 366 4 119 43472 Накопичена амортизацiя На 01 .01. 2012 р. 1517 778 16
33 3 99 2446 Нараховано амортизацi 1259 448 21 39 0 32 1799 Нараховано резерв знцiнення 306 37
0 0 0 0 343 Вибуття 19 158 16 10 3 12 218 на 31.12.2012 3063 1105 21 62 0 119 4370 Балансова
вартiсть на 01 .01. 2012 р. 37136 3507 103 341 4 0 41091 на 31.12.2012 35679 3033 82 304 4 0 39102
Обмежень на право власностi, а також основних засобiв переданих у заставу пiдприємство не має.
6.2. Запаси. В балансi запаси вiдображенi за вартiстю придбання. У таблицi наведена балансова
вартiсть запасiв за класифiкацiєю, яка використовується пiдприємством. тис.грн. Найменування
запасiв 01 .01. 2012 р. 31.12. 2012 р. Сировина та матерiали 618 439 Паливо 67 31 Запаснi частини
181 226 Тара i тарнi матерiали 285 208 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 55 11 Незавершене
виробництво 212 449 Готова продукцiя 1097 639 Разом 2515 2003 У 2012 роцi компанiя не
визнавала знецiнення запасiв. 6.3 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю. тис. грн
01.01.2012 р. 31.12.2012р. Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з покупцями
перестрахування 956 1042 Резерв зменшення корисностi (резерв сумнiвних боргiв) 0 0 Балансова
вартiсть дебiторської заборгованостi 956 1042 Iнша дебiторська заборгованiсть 12 11 Резерв
зменшення корисносностi (резерв сумнiвних боргiв) 0 0 Балансова вартiсть iншої дебiторської
заборгованiстi 12 11 Знецiнення дебiторської заборгованостi не визнавалося. Дебiторська
заборгованiсть утворилася в ходi нормального операцiйного циклу, якщо i має мiсце порушення
термiну розрахункiв за умовами договору, то така затримка є не тривалою. Всi дебiтори визнанi як
платоспроможнi. Дебiторська заборгованiсть (нефiнансовi активи). 01.01.2012 р. 31.12.2012р.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 197 160 Резерв зменшення корисностi (резерв
сумнiвних боргiв) 0 0 Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за виданими авансами 197
160 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 91 558 Дебiторська заборгованiсть за
виданими авансами станом на кiнець року -160 тис. грн. її суму складають аванси за сировину та
послуги для основного виробництва постачальникам, а саме: - ПАО "Донецкоблєнерго" - 74 тис.
грн. (електроенергiя); - ПАТ "Маргаз" - 20 тис.грн. (транспортування газу); - ТОВ "Данко" - 9 тис.
грн. (вугiлля); - iншi - 57 тис. грн Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом
на кiнець року - 558 тис. грн. Зазначену суму складають: - невiдшкодована сума ПДВ - 457 тис.грн.;

- авнсовi платежi з податку на прибуток - 101 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 01.01.2012 р. 31.12.2012 р.
Каса 0 0 Поточнi рахунки у нац. валютi 21 15 Поточнi рахунки у iноземнiй валютi 292 0 Разом 313
15 6.5 Власний капiтал Компанiї включає: статутний капiтал, який сформовано у повному обсязi,
iнший додатковий капiтал (сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв), резервний
капiтал, сформований за рахунок прибутку та нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).
Найменування показника 01 .01. 2012 р. 31.12. 2012 р. Статутний капiтал 4110 4110 Iнший
додатковий капiтал 37869 37869 Резервний капiтал 13 115 Нерозподiлений прибуток (непокритий
збиток) ( 5100 ) ( 7646 ) Разом власний капiтал 36892 34448 Зареєстрований розмiр Статутного
фонду, вiдповiдно Статуту товариства, складає 4110 тис.грн. (рядок Балансу 300). 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 2012 роцi не здiйснювало. 6.6 Забезпечення виплат персоналу - це резерв на
оплату вiдпусток. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам
за вiдсутнiсть пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати
вiдпускних. Залишки Нараховано Використано Залишки на 01.01.2012 на 31.12.2012 120 431 412
139 6.7 Пенсiйнi забезпечення Суми, визнанi в балансi: Найменування показника 31 грудня 2012 р.
01 сiчня 2012 р. Поточна вартiсть зобов'язань по нефiнансо-ваному плану зi встановленими
виплатами 1802 1486 Невизнаний чистий актуарний прибуток/збиток (69) - Невизнана вартiсть
послуг минулих перiодiв (188) - Зобов'язання в балансi 1545 - Змiни в сумi зобов'язань за планом зi
встановленими виплатами протягом року: Найменування показника 2012 р. На 1 сiчня 2012р 1712
Вартiсть поточних послуг 112 Витрати по вiдсотках 174 Актуарнi збитки/(прибуток) 69 Пенсiї
виплаченi (265) Вартiсть послуг минулих перiодiв - На 31 грудня 2012р 1802 Визнано у звiтi про
фiнансовi результати: Найменування показника 2012р. Вартiсть поточних послуг 112 Витрати по
вiдсотках 174 Визнана вартiсть послуг минулих перiодiв 38 Актуарнi збитки/ (прибуток), визнанi
впродовж року - Всього 324 Змiни в поточнiй вартостi зобов'язання, визнаного в балансi:
Найменування показника 2012р На 1 сiчня 2012 р 1486 Чиста витрата, визнана в звiтi про фiнансовi
результати 324 Пенсiї виплаченi (265) На 31 грудня 2012 р 1545 Основнi актуарнi припущення,
застосованi при розрахунку пенсiйних забезпечень: Найменування показника 2012р. Номiнальна
ставка дисконту 11% Номiнальне збiльшення заробiтної плати 1% Плиннiсть персоналу 2,2% Для
визначення пенсiйних зобов"язань, якi виникають у зв"язку з виходом на пенсiю за пiльговими
умовами залучено актуарiя. На пiдставi звiту актуарiя визнано вiдповiднi зобов"язання та витрати.
6.8. Довстроковi зобов"язання. У складi довстрокових зобов"язань пiдприємства вiдображенi
вiдстроченi податковi зобов"язання, якi розрахованi за балансовим методом облiку зобов'язань та
представляє собою податковi активи або зобов"язанпя, що виникають у результатi тимчасових
рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. Змiни
у вартостi зобов'язання, визнаного в балансi: Найменування показника 2012р На 1 сiчня 2012 р 5820
Визнано доход у складi капiталу (242) На 31 грудня 2012 р 5578 6.9 Поточнi зобов'язання
Найменування показника 01.01. 2012 р. 31.12.2012р. Кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги 143 770 iншi поточнi зобов'язання 56 40 Разом 199 810 Iншi поточнi зобов'язання
- 40 тис. грн. це в значнiй мiрi заборгованiсть за перерахування- ми профспiлцi, алiменти
робiтникiв. Поточнi зобов'язання (нефiнансовi) Найменування показника 01.01.2012 р. 31.12.2012р.
З одержаних авансiв 456 110 Зобов'язання перед бюджетом 113 57 Зi страхування 95 113 З оплати
працi 199 184 З учасниками 76 76 Разом 939 540 7. Описова частина статей звiту про фiнансовi
результати за 2012 рiк. 7.1. Дохiд вiд реалiзацiї. Без ПДВ Найменування показника 2012 рiк Дохiд
вiд реалiзацiї продукцiї 17218 Дохiд вiд реалiзацiї послуг 89 Всього доходи вiд реалiзацiї 17307
Доход вiд реалiзацiї продукцiї у 2012 роцi склав 17218 тис.грн., у тому числi: - вiдчизняним
покупцям - 9722 тис. грн. - iноземним покупцям - 7496 тис. грн. 7.2. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї Найменування показника 2012 рiк Сировина та витрати матерiалiв 9519 Витрати на
оплату працi 2988 Вiдрахування на соцiальнi засоби 1357 Амортизацiя 1510 Iншi витрати 1034
Всього 16408 7.3. Iншi операцiцнi доходи, iншi операцiйнi витрати Iншi операцiцнi доходи 2012 рiк
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти та курсової рiзницi 109 Доходи вiд реалiзацiї iншiх
оборотних активiв 92 Доходи вiд операцiйної оренди активiв 14 Доходи вiд державної субсидiї 14

Iншi доходи 9 Разом iншi операцiцнi доходи 238 Iншi фiнансовi доходи (банковськi вiдсотки) 3
Iншi доходи 13 Iншi операцiйнi витрати 2012 рiк Собiвартiсть реалiзованих запасiв 79 Витрати на
благодiйнiсть 10 iншi 164 Разом iншi операцiйнi витрати 253 Iншi витрати (списання необоротних
активiв) 4 7.4. Адмiнiстративнi витрати Найменування показника 2012 рiк Заробiтна плата
адмiнперсонала та вiдрахування на з/п 1326 Податки (за землю, воду, надра, екологiчний збiр) 300
Витрати на транспорт 113 Амортизацiя ОЗ 33 iншi 808 Разом адмiнiстративнi витрати 2580 7.5.
Витрати на збут Найменування показника 2012 рiк Заробiтна плата робiтникiв служби збуту 112
Вартiсть послуг митного оформлення 90 Тара та пакування 59 Амортизацiя ОЗ 10 iншi 179 Всього
450 7.6. Фiнансовi витрати Найменування показника 2012 рiк Витрати по вiдсотках по пенсiйним
зобов"язанням по плану з встановленими виплатами 174 Всього 174 Розшифровка iнших доходiв
та iнших витрат не наводится, тому що їх сума є не суттєвою. 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 2012 рiк Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 16439572 Скоригована кiлькiсть простих
акцiй 16439572 Прибуток (збиток) за рiк (тис. грн) (2308) Збиток на одну просту акцiю (у копiйках)
0,14039 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: 35, дорога Беррек, м.Белiз.), яка володiє
99,1352 % акцiй товариства. Протягом звiтного року операцiй iз зазначеною пов"язаною стороною
не було, забогованостi на початок та кiнець року не має. 10. Звiтнiсть за сегментами. Пiдприємство
виробляє продукцiю одного напрямку та веде дiяльнiсть на однiй терiторiї, тому вiдокремлення
операцiйних чи географiчних сегментiв не проводится. 11. Подiї пiсля дати балансу. Подiй пiсля
звiтного перiоду, на якi суб`єкту господарювання слiд було коригувати суми, визнаннi у фiнансовiй
звiтностi - не вiдбувалось. Додаток 1 ТРАНФОРМАЦIЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI на 1 сiчня 2012
р. Стаття за формою ПС(Б)О ПС(Б)О Рекласи фiкацiя Переоцiнка основних засобiв Пенс.
зобов"язання за пiльг. пенсiями Резерв знецiнення Вiдстроченi податки МСФЗ Необоротнi активи
Незавершенi капiтальнi iнвестицiїї 281 281 Основнi засоби: залишкова вартiсть 3325 37950 -184
41091 первiсна вартiсть 10781 32756 43537 знос 7456 -5194 184 2446 Вiдстроченi податковi активи
238 238 Згортання ВПА -238 -238 Iншi необоротнi активи Усього необоротних активiв 3606 37950
-184 0 41372 Оборотнi активи Запаси: виробничi запаси 1206 1206 Незавершене виробництво 212
212 Готова продукцiя 1097 1097 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста
реалiзацiй на вартiсть 956 956 первiсна вартiсть 956 956 Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками: з бюджетом 91 91 за виданими авансами 194 +3 197 З нарахованих доходiв Iнша
поточна дебiторська заборгованiсть 12 12 Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi
21 21 в iноземнiй валютi 292 292 Усього оборотних активiв 4081 4084 Витрати майбутнiх перiодiв
3 -3 0 Усього активiв 7690 0 45456 Власний капiтал Статутний капiтал 4110 4110 Iнший додатковий
капiтал 252 37617 37869 Резервний капiтал 13 13 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) уценка -списан износ 2041 -1087 1421 -1486 -184 238 -6043 +5100 Усього капiталу 6416 37951 -1486
-184 -5805 36892 Забеспечення майбутнiх витрат i платежiв Запеспечення виплат персоналу 120
120 Зобов"язання за пенс виплатами 1486 1486 Усього 120 1486 1606 Довгостроковi забовязання
Вiдстроченi податковi зобов. 15 6043 6058 Згортання ВПА -238 -238 Всього довгостроковi зобов
15 5820 Поточнi зобов"язання Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 143 143
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 456 456 з бюджетом 114 113 зi
страхування 95 95 з оплати працi з учасниками 199 76 199 76 Iншi поточнi зобов'язання 56 56
Усього поточних зобов'язань 1139 1138 Усього капiталу i зобов'язань 7690 45496 В балансе
значение сроки 1011 "первонач.стоим.ОС" изменилось на сумму дооценки и уценки основных
средств: в сумме 32756,6 тыс.грн. Д-т 10 К-т 426 - 33843,4 (дооценка) Д-т 442 К-т 10 - 1086,8
(уценка) А также доначислена амортизация за 2012г. с учетом переоценки ОС Д-т 23, 91.,92.,93 Кт 13 1473 Строка 1012 "знос" Износ переценненных ОС средств на 01.01.12г. списан в сумме 5194,4
тыс.грн. Д-т 131 К-т 426 - 3773,8 (дооцененных) Д-т 131 К-т 442 - 1420,6 (уцененных) А также
доначислена амортизация за 2012г. с учетом переоценки ОС Д-т 23, 91.,92.,93 К-т 13 1473 Был
начислен резерв обесцененния на законсервированные ОС в сумме 528,0 тыс грн.: На 01.01.2012г.

Д-т 442 К-т 133 - 184,5 и в декабре 2012г. - 343,5 Строка баланса 1410 "прочий додатковый капитал"
увеличился на сумму дооценки - 37617,2 тыс.грн. Строка баланса 1420 "нераспределенная прибыль
(непокрытие убытки)" Д-т 442 К-т 10 - 1086,8 (уценка ОС) Д-т 131 К-т 442 - 1420,6 (износ
уцененных ОС) Д-т 441 К-т 222 -34,8 (списана стоимость МБП в эксплуатации) Директор Хiора
В.С. Головний бухгалтер Юрченко М.В.

Інформація щодо аудиторського висновку
Текст аудиторського висновку
1. АДРЕСАТ. Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту
господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.
2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ. 2.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА: 2.1.1. Повне найменування:
Публічне акціонерне товариство "Маріупольський графітовий комбінат" (надалі - Емітент). 2.1.2. Код за
ЄДРПОУ: 05394618 2.1.3. Місцезнаходження: 87500, Донецька обл. м.Маріуполь, вул. Станіславського, буд.
9. 2.1.4. Дата державної реєстрації: 20.03.1997р. 2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ. Ми провели
аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Маріупольський графітовий
комбінат" що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про
фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з
короткого викладу основних принципів облікової політики та інших приміток та іншої пояснюючої
інформації, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї
попередньої фінансової звітності (надалі разом - "фінансова звітність"). Товариство вперше підготувало
річну фінансову звітність за МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якості основи
для підготовки своєї фінансової звітності. З цією метою Товариство підготувало вступний баланс станом на
01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у відповідності з МСФЗ. Фінансову звітність було складено
управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального
призначення, що ґрунтується на обмеженому застосуванні положень МСФЗ, включаючи: - розкриття впливу
переходу з П(С)БО на МСФЗ; - відсутність порівняльної інформації (крім балансу); - допущення, прийняті
керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в силу, і політик, які, як
очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності
за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р. Облікова політика в ПАО "Маріупольський графітовий комбінат"
побудована відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Облікова політика розкриває
основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при ведені обліку згідно з
П(С)БО та складанні фінансової звітності відповідно з МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи
визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства.
Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, істотність,
надійність, правдиве відображення, переважання суті над формою, нейтральність, обачність, повнота,
порівнянність, автономність підприємства. Використання основних якісних характеристик дозволяє
забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів
діяльності та змін у фінансовому стані Товариства. Результати операцій та інших подій господарської
діяльності визнаються при їх настанні (а не при отриманні та виплаті грошових коштів та їх еквівалентів) та
враховуються у тому звітному періоді, у якому вони відбулися. Фінансова звітність складається на основі
припущення, що підприємство проводить, i проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому.
Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, тестує облікову політику на її відповідність вимогам
діючих стандартів бухгалтерського обліку, i в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає
i доповнює свою облікову політику належним чином. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з
вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України
та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості
Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року.
Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання
обґрунтованої впевненості в тому, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. В
даному висновку (звіті) висловлення думки зводиться до того, чи відповідає складена фінансова звітність
принципам облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та
тлумачень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття
інформації у попередній фінансовій звітності, а також оцінку і застосування прин-ципів бухгалтерського
обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального
подання попередньої фінансової звітності. Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500
"Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У

процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації,
що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для
обґрунтування аудиторської думки. Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Метою проведення
аудиторської перевірки попередньої фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи відповідає
попередня фінансова звітність Товариства принципам облікової політики, включаючи припущення
управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень. Ця попередня фінансова звітність складена з метою
формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть
зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Управлінський
персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною
концептуальною основою спеціального призначення. Це визначає той факт, що основа Фінансової звітності
є прийнятною з метою складання комплекту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Маріупольський графітовий комбінат" на 31 грудня 2012 р. в існуючих обставинах. Управлінський персонал
також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або
помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів
бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми
активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА.
Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі
результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не
містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежав
від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання попередньої
фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав
також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та загального подання попередньої фінансової звітності. Аудиторські докази,
отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для висловлення нашої думки. 5. АУДИТОРСЬКА
ДУМКА Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується
МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації
думки у звіті незалежного аудитора". У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки
даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного
аудитора". 5.1. ВИСНОВОК (умовно-позитивний) Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012
року була підготовлена у рамках переходу Товариства на звітування відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності та є попередньою. Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р.
("дата переходу на МСФЗ") у відповідності з МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів
фінансової звітності". На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що
закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи
спеціального призначення, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та
тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на
дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом
на 31.12.2013 року. В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності
діяльності Товариства. 5.2.ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо
увагу на відсутність порівняльної інформації за попередні періоди, окрім Звіту про фінансовий стан.

Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на внесення коригувань у вхідні залишки балансу під час
складання остаточного вхідного балансу за МСФЗ. Інвентаризація наявних активів проведена згідно Наказу
№112 від 02.10.2012р., у тому числі запасів станом на 01.11.2012року. Аудитор не приймав участі в
спостереженні за інвентаризацією запасів, оскільки був призначений після дати її проведення. На
підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог
МСА. Ми звертаємо увагу на ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012р та
попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової
звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий стан), по два Звіти про фінансові
результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні
примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити
достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Маріупольський
графітовий комбінат", результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.
Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "Маріупольський графітовий комбінат"
було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня
фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Маріупольський графітовий комбінат" може бути
не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути
представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 5.3.ІНШІ
ПИТАННЯ Вхідні залишки балансу перевірено нами станом на 31.12.2011р. з висловленням умовнопозитивної думки щодо фінансової звітності за 2011рік, що призвело до її модифікації з причин: Аудитор не
приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений
після дати її проведення. На підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій
висловлено довіру, згідно вимог МСА. На 31.12.2011р підприємство не проводило оцінку наявності ознак
можливого зменшення корисності активів та не визначало очікуваного відшкодування відокремлено для
кожного активу, що передбачено п.п.5; 8 П(С)БО№ 28 "Зменшення корисності активів". Дебіторська
заборгованість враховувалась підприємством за первісною вартістю. Підприємством не нараховувався
резерв сумнівних боргів для визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості. 6.ЗВІТ
ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ. Цей розділ аудиторського висновку підготовлено
відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім
емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку 29.09.2011р. №1360. 6.1. ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ
ЗАКОНОДАВСТВА. Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів,
прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих
активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з
метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3 Цивільного
кодексу України. При проведенні аналізу фінансового стану була розрахована вартість чистих активів
Товариства. На кінець звітного періоду вона складає 34448,00 тис. грн. Зареєстрований статутний капітал
складає 4110,0 тис.грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу не має.
Скоригований статутний капітал складає 4110,00 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми
статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. 6.2. НАЯВНІСТЬ
СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ, ЩО ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА
ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО
КОМІСІЇ РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські
процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В
результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова
звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. 6.3. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ. ПАТ "Маріупольський
графітовий комбінат" у 2012 році не здійснювало правочини , які відповідно до ст.70 Закону України "Про
акціонерні товариства" визнано значними (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової звітності Емітента вартість
активів на початок року складає 45456 тис.грн. Мінімальна сума правочину, яка підлягає дослідженню
Аудитором складає 4546 тис.грн. Аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання

Емітентом вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів. Згідно зі Статутом Товариства прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності
належить до компетенції Наглядової ради Товариства (п.п 4.3.1); - прийняття рішення про вчинення значних
правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості
активів Товариства за даними останньої річної звітності належить до компетенції Загальних зборів
Товариства (п.п. 4.3.2). Загальними зборами акціонерів ПАТ "Маріупольський графітовий комбінат",
протокол № 12 від 06.04.2012р., було прийняте рішення про надання згоди Директору Товариства, за умови
попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинів, визначено
термін, граничну вартість на кожен правочин та його предмет. Таким чином, ми можемо зробити висновок,
що Товариство дотримувалось вимог законодавства при виконанні значних правочинів. 6.4
ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ СТАНУ
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАСТВА Метою виконання аудиторських процедур
щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо
відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні
товариства" та вимогам Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 06 квітня 2012 року та
зареєстрованого 11 квітня 2012року. Формування складу органів корпоративного управління Товариства
здійснюється відповідно до: " розділу 8 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів ПАТ ПАТ
"Маріупольський графітовий комбінат", затвердженого рішенням загальних зборів ( протокол № 12 від
06.04.2012р.); " рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол № 12 від 06.04.2012р.).
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам,
встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 12 від 06.04.2012р.). Функціонування та
повноваження органів управління визначені Статутом Товариства. Положення про Загальні збори,
Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариством не приймались. Протягом звітного року
Директор АТ здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень,
які встановлено Статутом Товариства. У 2012 році Директор АТ не змінювався. У Статуті Товариства не
передбачено обрання корпоративного секретаря та запровадження посади внутрішнього аудитора. Контроль
за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався
Ревізійною комісією. На момент здійснення аудиторської перевірки Ревізійна комісія свою перевірку за
результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 р завершила. Затвердження зовнішнього аудитора
- АФ "Донаудитконсалт" ТОВ відбувалось у відповідності до вимог Статуту Товариства (рішення Наглядової
ради, протокол засідання Наглядової ради № 8/12 від 06.10.2012р.). Протягом звітного періоду Товариство
не змінювало зовнішнього аудитора. Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає
за необхідне зазначити наступне: система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової
документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль; адміністративний контроль
передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник
Товариства не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження;
бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає
попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в
термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. Щорічні загальні збори
акціонерів за 2011 рік, проводились 06 квітня 2012р. Термін проведення загальних зборів акціонерів за
результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік призначено на 26 квітня 2013 р. За результатами
виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система
корпоративного управляння в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".
Система внутрішнього контролю в Товаристві створена та діє. 6.5. ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ
АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК
ШАХРАЙСТВА Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання
розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього
вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта
господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка
використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у
відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта

господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані
аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші.
Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його
власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та
стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав
доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве
викривлення внаслідок шахрайства. 6.6. ІНША ІНФОРМАЦІЯ. Дотримання вимог ліквідності професійних
учасників фондового ринку, для яких ці показники визначені комісією: Інформації про те, що Товариство є
професійним учасником фондового ринку Аудитору не надано. Відповідність іпотечного покриття іпотечних
облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації"; стан
виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами (вид та розмір зобов'язань за цінними
паперами, своєчасність та повнота виконання зобов'язань за цінними паперами відповідно до проспекту
емісії): Інформації про те, що Товариство випускає облігації та інші цінні папери Аудитору не надано.
Відповідність вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами,
яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів: Інформації про те, що Товариство є компанією
з управління активами Аудитору не надано. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного
року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості
його цінних паперів, визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок": - черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "ММК імені ІЛЛІЧА" (протокол № 12 від
06.04.2012р.) було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб емітента (обрано нового члена
Наглядової ради); інформації про інші події, визначені частиною першою ст.41 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" Аудитору не надано. 7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
Повне найменування: Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю (Аудитор). Код ЄДРПОУ: 30998764. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до
Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності аудиторських фірм виданого Аудиторською палатою України:
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські
послуги № 2389 від 26.01.2001р., виданого Аудиторською палатою України. Продовжено Рішенням АПУ від
23.12.2010р. №224/3 до 23.12.2015р. Рішення АПУ № 220/4.1 від 23.09.2010р. про успішне проходження
зовнішнього контролю якості професійних послуг. Сертифікат аудитора Серія А №003947 виданий
24.09.1999р. Рішенням АПУ від 24.09.1999р. № 82, продовжено до 24.09.2013р. Рішенням АПУ від
25.09.2008р. №194/1. Сертифікат аудитора Серії А №004890 виданий 30.11.2001р. Рішенням АПУ від
30.11.2001р. № 104, продовжено до 30.11.2015р. Рішенням АПУ від 23.09.2010р. №220/2. Сертифікат
аудитора Серії А №000939 виданий 28.03.1996р. Рішенням АПУ від 28.03.1996р. №43, продовжено до
28.03.2015р. Рішенням АПУ від 25.02.2010р. №211/4. Місцезнаходження: 83015, м. Донецьк, вул. Набережна,
123/3. Телефон (факс): тел. +38(062) 345-05-45; факс+38(062) 381-70-84. Юрисдикція: Україна. 8.ДАТА І
НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: № 12/11 від 23.11.2012р. 9. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА
ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: Дата початку перевірки 11.03.2013 р., дата закінчення перевірки
19.04.2013р. Підпис аудитора що проводив перевірку: В.Л. Пічул сертифікат серії А №000939, рішення
Аудиторської палати України №43 від 28.03.1996р. Продовжено до 28.03.2015 р. Рішенням АПУ від
25.02.2010р. № 211/4. Директор АФ "Донаудитконсалт" ТОВ А.П. Плитник сертифікат серії А №003947,
рішення Аудиторської палати України №83 від 24.09.1999р. Продовжено до 24.09.2013р. Рішенням АПУ від
25.09.2008р. №194/1. Дата складання висновку (звіту) незалежного аудитора: "19" квітня 2013р.

