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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

(далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Паламаренко О.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"БIЛОЦЕРКIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02466961 

4. Місцезнаходження: 09100, Україна, Київська обл., м. Бiла Церква, вул. Леся Курбаса, буд 4 

5. Міжміський код, телефон та факс: (04563) 9-17-40, --- 

6. Адреса електронної пошти: bc-book@ukr.net 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 

Рішення наглядової ради емітента від 29.04.2021, Протокол засіданя Наглядової ради 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 

"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://www.bc-book.com.ua/index.php/p

ro-kompaniiu/richna-zvitnist 30.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 



- повноваження посадових осіб емітента X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами  



аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 

після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 

звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

У текстi Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк Приватне акцiонерне товариство 

"Бiлоцеркiвська книжкова фабрика" iменується як "Товариство". 

Пункт 2. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не 

розкривається Товариством як приватним акцiонерним товариством, щодо iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю (абз. 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення 

про розкриття iнформацiї еметентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 

03.12.2013р. № 2826 (iз змiнами та доповненнями)). 

Пункт 3. "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не заповнюється, оскiльки 

Товариство не є учасником iнших юридичних осiб. 

Пункт 4. "Iнформацiя шодо корпоративного секретаря" не заповнюється, оскiльки у Товариствi 

посада корпортивного секретаря не передбачена. 

Пункт 5. "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнюється, оскiльки у звiтному роцi 

Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося.  

Пункт 8. "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не заповнюється, оскiльки у звiтному роцi до 

Товариства не застосовувалося жодних штрафних санкцiй. 



Пункт 10.2:  

- "iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення" не розкривається Товариством як приватним акцiонерним 

товариством, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

(абз 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття iнформацiї еметентами цiнних паперiв, 

затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. № 2826 (зi змiнами та доповненнями)). 

Пункт 13. "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 

стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не заповнюється, 

оскiльки у звiтному роцi змiна акцiонерiв не вiдбувалася. 

Пункт 17.2 "iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнюється, оскiльки Товариство не 

здiйснювало випуск облiгацiй. 

Пункт 17.3 "iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнюється, оскiльки 

Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. 

Пункт 17.4 "iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не заповнюється, оскiльки 

Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 

Пункт 17.5 "iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не заповнюється, 

оскiльки Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.  

Пункт 17.6 "iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не 

заповнюється, оскiльки Товариство не здiйснювало придбання власних акцiй протягом звiтного 

перiоду. 

Пункт 18. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва) не розкривається Товариством як приватним акцiонерним 

товариством, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

(абз 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття iнформацiї еметентами цiнних паперiв, 

затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. № 2826 (зi змiнами та доповненнями)). 

Пункт 19. "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм 

акцiй) такого емiтента" не заповнюється, оскiльки у працiвникiв Товариства вiдсутнi цiннi 

папери (крiм акцiй) Товариства. 

Пункт 20. "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не заповнюється, оскiльки у Товариства 

вiдсутнi працiвники, що володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру 

його статутного капiталу. 

Пункт 21 "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв" не заповнюється, оскiльки обмеження щодо обiгу акцiй Товариства 

вiдсутнi. Отримання вiд Товариства або iнших власникiв акцiй згоди на вiдчуження таких акцiй 

Статутом Товариства не передбачено. 

Пункт 25. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв" не розкривається Товариством як приватним акцiонерним товариством, 

щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю (абз 4 п. 5 гл. 4 

розд. II Положення про розкриття iнформацiї еметентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. № 2826 (зi змiнами та доповненнями)). 

Пункт 26. "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не розкривається Товариством як 

приватним акцiонерним товариством, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не 

здiйснено публiчну пропозицiю (абз 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття iнформацiї 

еметентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. № 2826 (зi 

змiнами та доповненнями)). 

Пункт 27. "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не 

розкривається Товариством як приватним акцiонерним товариством, щодо iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю (абз 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення 



про розкриття iнформацiї еметентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 

03.12.2013р. № 2826 (зi змiнами та доповненнями)). 

Пункт 30. "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не розкривається 

Товариством як приватним акцiонерним товариством, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю (абз 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття 

iнформацiї еметентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. № 

2826 (зi змiнами та доповненнями)). 

Пункт 31 "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не 

заповнюється, оскiльки Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 

Пункт 33 "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 

(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не заповнюється, оскiльки у Товариства 

вiдсутня iнформацiя щодо акцiонерних або корпоративних договорiв, укладених акцiонерами 

Товариства. 

Пункт 34 "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не заповнюється, оскiльки у 

Товариства вiдсутня iнформацiя щодо будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi 

яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством. 

Пункт 36 "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй " не заповнюється, оскiльки Товариство 

iпотечнi цiннi папери не випускало, зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй немає. 

Пункт 37 "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не заповнюється, 

оскiльки Товариство iпотечнi цiннi папери не випускало, зареєстрованих випускiв iпотечних 

облiгацiй немає. 

Пункт 38 "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових 

платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнюється, оскiльки Товариство 

не випускало iпотечних облiгацiй, iпотечне покриття вiдсутнє. 

Пункт 39 "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не заповнюється, оскiльки випуск 

iпотечних сертифiкатiв Товариством не здiйснювався. 

Пункт 40 "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнюється, оскiльки випуск 

iпотечних сертифiкатiв Товариством не здiйснювався, реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. 

Пункт 41 "Основнi вiдомостi про ФОН" не заповнюється, оскiльки випуск сертифiкатiв ФОН 

Товариством не здiйснювався. 

Пункт 42 "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не заповнюється, оскiльки випуск 

сертифiкатiв ФОН Товариством не здiйснювався. 

Пункт 43 "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не заповнюється, оскiльки 

випуск сертифiкатiв ФОН Товариством не здiйснювався. 

Пункт 44 "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН " не заповнюється, оскiльки випуск 

сертифiкатiв ФОН Товариством не здiйснювався, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН 

вiдсутнiй. 

Пункт 45 "Правила ФОН " не заповнюється, оскiльки випуск сертифiкатiв ФОН Товариством не 

здiйснювався, правила ФОН вiдсутнi. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БIЛОЦЕРКIВСЬКА КНИЖКОВА 

ФАБРИКА" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "БIЛОЦЕРКIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 10.04.1996 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 199906,04 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 118 

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

 18.12 - Друкування iншої продукцiї 

 17.23 - Виробництво паперових канцелярських виробiв 

 46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

у національній валюті 

 Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк", МФО 322669 

2) IBAN 

 UA423226690000026004301000184 

3) поточний рахунок 

 UA423226690000026004301000184 

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

у іноземній валюті 

 АБ "Пiвденний", м. Одеса, МФО 328209 

5) IBAN 

 UA043282090000026004000009099 

6) поточний рахунок 

 UA043282090000026004000009099 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Представництво Публiчного акцiонерного товариства "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 01001, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд. 71/7 

3) Опис 

 Дане представництво є вiдокремленим пiдроздiлом Товариства, яке здiйснює 

представницькi функцiї та захист iнтересiв Товариства. 

 



 

16. Судові справи емітента 

№ 

з/п 

Номер 

справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач 

Третя 

особа 

Позовні 

вимоги 

Стан 

розгляду 

справи 

1 320/2252/20 Київський 

окружний 

адмiнiстративний 
суд 

Приватне 

акцiонерне 

товариство 
"Бiлоцеркiвська 

книжкова 

фабрика" 

Головне 

управлiння 

Державної 
податкової 

служби у 

Київськiй 

областi 

Вiдсутня Про визнання 

протиправни

м та 
скасування 

податкового 

повiдомлення

-рiшення 

Вiдкрито 

спрощене 

провадження 
в 

адмiнiстратив

нiй справi без 

повiдомлення  

сторiн за 

наявними  

у справi 

матерiалами 
(ухвала суду 

вiд 

13.04.2020р.) 

Опис: 

Головним управлiнням Державної податкової служби у Київськiй областi прийнято щодо ПрАТ "Бiлоцеркiвська книжкова 

фабрика" податкове повiдомлення-рiшення  вiд 06.09.2019р. № 000037501, яким збiльшено суму грошового зобов`язання 

за платежем податок на прибуток приватних пiдприємств на суму 588 983,75 грн.  



XI. Опис бізнесу 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не 

вiдбувалися. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства за 2020 рiк склала 122 особи, з них 118 осiб штатних 

працiвникiв, 2 особи за цивiльно-правовими договорами та 2 особи за зовнiшнiм сумiсництвом. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали у 2020 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) - 0 осiб.  

Фонд оплати працi за 2020 рiк склав 14447,1 тис.грн., що на 4192 тис.грн. або на 22,5 % менше нiж 

у 2019 роцi (18639,1 тис.грн. у 2019 роцi). 

Працiвники Товариства регулярно проходять виробниче навчання у вiдповiдностi до розроблених 

та затверджених програм щодо кожної спецiальностi, завдяки чому мають змогу скласти 

квалiфiкацiйнi iспити та пiдвищити свiй розряд, освоїти нову квалiфiкацiю або сумiжну 

професiю. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв на даний момент вiдповiдає операцiйним потребам 

емiтента. З метою створення кадрового потенцiалу протягом звiтного перiоду Товариством були 

укладенi договори про проходження практики студентами ВНЗ в пiдроздiлах Товариства. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство потягом 

звiтного перiоду не проводило. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мали мiсце протягом звiтного 

перiоду. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

вiд 16.07.1999 № 996-XIV, нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, 

затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, з метою складання достовiрної фiнансової 

звiтностi у Товариствi застосовується наступна облiкова полiтика пiдприємства.  

1. При нарахуваннi амортизацiї об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних 

активiв застосовується прямолiнiйний метод. 



2. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється з використанням 

прямолiнiйного методу з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання 

основних засобiв, встановлених податковим законодавством. 

3. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється в 

першому мiсяцi використання таких об'єктiв у розмiрi 100% їх вартостi. 

4. Необоротнi активи облiковуюються тiльки за первiсною вартiстю без урахування зменшення 

корисностi та переоцiнки активiв до справедливої вартостi. 

5. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, що збiльшують очiкуванi 

економiчнi вигоди вiд використання такого активу. 

6. Витрати, що пiдтримують об'єкт основного засобу в робочому станi вiдносяться до витрат 

перiоду в якому такi витрати понесенi. 

7. Об'єкт основних засобiв визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови її використання 

переважно з метою отримання орендної плати та/або для збiльшення власного капiталу.  

8. Одиницею аналiтичного облiку запасiв вважається кожне їх найменування. 

9. Облiк транспортно-заготiвельних витрат ведеться на окремому субрахунку їх облiку з 

розподiлом за середнiм вiдсотком щомiсяця. 

10. Пiд час вiдпуску запасiв у виробництво, продажу або iншого вибуття застосовується метод 

собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основними видами продукцiї, що виробляє Товариство, за рахунок яких пiдприємство отримало 

10 або бiльше вiдсоткiв доходу за 2020 рiк є друкована полiграфiчна продукцiя, зокрема книги, 

брошури пiдборкою та брошури вкладкою. За 2020 рiк було надруковано: книг - 1324,1 тис.шт., на 

загальну суму 49609,59 тис.грн.; брошур пiдборкою - 74,36 тис.шт., на загальну суму 2308,82 

тис.грн.; брошур вкладкою - 171,67 тис.шт., на загальну суму 1590,19 тис.грн. Середньо 

реалiзацiйнi цiни на: книги - 37,46 грн. за штуку; брошуру пiдборкою - 31,05 грн. за штуку; 

брошуру вкладкою - 9,26 грн. за штуку.  Залежностi вiд сезонних змiн не спостерiгається. 

Основним ринком збуту продукцiї є мiста Київ та Львiв. У мiстi Києвi зосереджена переважна 

бiльшiсть видавництв-замовникiв. Основними клiєнтами Товариства є такi видавництва:  

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "КМ Букс", "Любченко", "Либiдь", "Лiлея НВ", "Книгоноша", 

"КЛIО", "Нора Друк", "Знання", "Школяр", "Медицина", Видавництво "Старого Лева". Основна 

сировина - це папiр, картон, полiграфiчнi матерiали. Сировину Товариство закуповує в Українi: 

папiр та картон, як правило, вiтчизняного виробництва, друкарськi фарби, клея можуть бути 

iмпортними. У Товариства налiчується близько 13 постачальникiв. 

Основними ризиками в дiяльностi Товариства є: 



- змiннiсть попиту споживачiв; 

- висока конкурентнiсть; 

- зростання обсягiв виробництва продукцiї у конкурентiв; 

- пiдвищення ставок податкiв; 

- зниження попиту та спроможностi споживачiв до купiвлi товарiв;  

- пiдвищення цiн на матерiали;  

- зростання залежностi вiд постачання окремих видiв товарiв;  

- ускладнення процесу набору висококвалiфiкованих кадрiв.  

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Основнi придбання Товариства за останнi п'ять рокiв: 

Система експонування Screen PT-R8600 в зборi  - 1341418,36грн. 

Автомобiль вантажний марка MAN TGS 18.440 WMA10SZZ3DM615600 - 697736,67грн. 

Компресор гвинтовий багатороторний CompAir L18 - 194847,95грн. 

Навантажувач дизельний Nissan - 984410,35грн. 

Насос з двигуном PW,5.24,1,1100 - 135276,31грн. 

Токарний станок по металу Zenitech WM500/1500 - 574204,58грн. 

Автоматична пожежна сигналiзацiя - 196587,42грн. 

За останнi п'ять рокiв суттєвого вiдчуження активiв не було. Будь-якi значнi iнвестицiї або 

придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства не планувалися. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби емiтента включають: адмiнiстративний корпус та виробничi примiщення, якi 

знаходяться у мiстi Бiла Церква, прирейковий паперовий склад, 4 автомобiлi, 2 навантажувача, 

меблi, офiсна технiка, виробниче обладнання, iнше нерухоме майно. Виробничi та офiснi 

примiщення укомплектовано кондицiонерами, якiсними металопластиковими вiкнами. 

Орендованих основних засобiв Товариство не має. Фiнансування здiйснюється за рахунок 

власних коштiв. Планiв щодо капiтального будiвництва немає. Екологiчних питань, що можуть 

позначитись на використаннi активiв Товариства, немає. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Полiграфiчна галузь в Українi переживає не найкращi часи: вiдчувається нестабiльнiсть у 

полiтичнiй та економiчнiй сферах суспiльного життя, недосконалiсть та змiннiсть законодавства, 

спостерiгається зменшення попиту на друковану полiграфiчну продукцiю у зв`язку з поширенням 

електронних варiантiв та комп'ютерних технологiй, цiни на сировину нестабiльнi та постiйно 

зростають, проте їх якiсть бажає бути кращою тощо. Потенцiйними конкурентами Товариства є 

всi полiграфiчнi пiдприємства України, що спецiалiзуються на виготовленнi друкованої 

полiграфiчної продукцiї та можуть забезпечити вiдносно низьку цiну на свою продукцiю.  

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 



капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Для покращення лiквiдностi Товариству потрiбно: 

- забезпечити достатнiй розмiр власного капiталу i його приросту в необхiдних розмiрах; 

- проводити заходи щодо зменшення собiвартостi продукцiї; 

- пiдтримувати оборотнi запаси та дебiторську заборгованiсть на оптимальному рiвнi; 

- визначити мiнiмально необхiднi потреби в грошових активах для поточної господарської 

дiяльностi;  

- забезпечити прискорення обороту грошових активiв;  

- першочергово спрямовувати прибуток на поповнення власного оборотного капiталу, тобто на 

збiльшення частки власних коштiв у джерелах покриття оборотних активiв. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На кiнець звiтного перiоду перехiднi (ще не виконанi) договора (контракти) вiдсутнi.  

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Планується  збiльшення обсягiв виробництва та розширення ринкiв збуту, шляхом залучення 

нових партнерiв-замовникiв. Для подальшої дiяльностi Товариства, при можливостi, буде 

проведено модернiзацiю iснуючого обладнання. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Протягом звiтного перiоду дослiдження та розробки не проводилися.  

На 2021 рiк Товариством не заплановано проведення будь-яких дослiджень та розробок. 

 

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 

Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Інформація про органи управління 

Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 
акцiонерiв 

Товариства 

1540 акцiонерiв 1539 - акцiонерiв - фiзичних осiб 
1 - акцiонер - юридична особа - ТОВ 

"Компанiя "Основа" 

Наглядова рада 
Товариства 

Голова Наглядової ради Товариства - 1 
особа 

Члени Наглядової ради Товариства  - 6 

осiб 

Голова наглядової Ради: 
Жердицький Вiктор Юстимович, який є 

акцiонером Товариства та 

представником iнтересiв акцiонера 
Товариства - ТОВ "Компанiя "Основа" 

Члени Наглядової Ради: 

Копач Марiя Богданiвна, яка є 
акцiонером Товариства 

Львова Iрина Володимирiвна, яка є 

представником iнтересiв акцiонера 
Товариства - ТОВ "Компанiя "Основа"  

Ляшук Юрiй Лук`янович, який є 

представником iнтересiв акцiонера 
Товариства - ТОВ "Компанiя "Основа"  

Маденджi Ганна Вiкторiвна, яка є 

акцiонером Товариства 
Чилiй Валерiй Миколайович, який є 

акцiонером Товариства 

Щур Володимир Васильович, який є 
акцiонером Товариства 

Одноосiбний 

Виконавчий орган 
Товариства 

Генеральний директор Товариства Паламаренко Олександр 

Володимирович 

Ревiзiйна комiсiя 

Товариства 

Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства - 1 

особа 

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства - 1 
особа 

Голова Ревiзiйної комiсiї - Ломакiн 

Олександр Павлович, який є 

представником iнтересiв акцiонера 
Товариства - ТОВ "Компанiя "Основа"  

Член Ревiзiйної комiсiї - Ковальчук 

Галина Василiвна, яка є акцiонером 
Товариства 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ 

з/п 
Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний 

код юридичної 

особи та посада, яку 

займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Генеральний 

директор 
Товариства 

Паламаренко 

Олександр 
Володимирович 

1982 вища 16 

ПрАТ 

"Бiлоцеркiвська 

книжкова фабрика", 
02466961, Голова 

Правлiння  

08.04.2019, 

30.04.2021 

Опис: 
Паламаренко Олександр Володимирович отримує винагороду згiдно контракту. 

Паламаренко Олександр Володимирович  не надав згоди на розкриття даних стосовно виплаченої винагороди.  

Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. 
Паламаренко Олександр Володимирович акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи посадової особи - 16 рокiв. 
Посади, якi обiймав Паламаренко Олександр Володимирович протягом останнiх п'яти рокiв: 

з серпня 2015 року по листопад 2015 року начальник вiддiлення ПАТ Банк "Укрексiм"; 

з листопада 2015 року по травень 2016 року начальник вiддiлення ПАТ "Авант Банк"; 
з червня 2016 року по червень 2017 року облiк в Бiлоцеркiвському мiськрайонному центрi зайнятостi; 

з вересня 2018 року по квiтень 2019 року Голова Правлiння ПрАТ "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика"; 

з квiтня 2019 року по теперiшнiй час Генеральний директор ПрАТ "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика". 
Iнформацiя щодо обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах - вiдсутня.  

2 

Голова Наглядової 
ради Товариства 

Жердицький 

Вiктор 

Юстимович 

1957 вища 42 

ПАТ "Бiлоцеркiвська 
книжкова фабрика", 

02466961, Голова 

Наглядової ради  

28.04.2017, 
23.04.2021 

Опис: 
Жердицькькому Вiктору Юстимовичу виплачувалась винагорода у розмiрi, передбаченому умовами договору з 
членом Наглядової ради Товариства.  

Жердицький Вiктор Юстимович не надав згоди на розкриття даних стосовно виплаченої винагороди.  

Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. 
Жердицький Вiктор Юстимович є акцiонером Товариства, представником акцiонера ТОВ "Компанiя "Основа", 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи посадової особи - 42 роки. 
Посади, якi обiймав Жердицький Вiктор Юстимович протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради 

Товариства. 

Iнформацiя щодо обiймання Жердицьким Вiктором Юстимовичем посад на iнших пiдприємствах:  
Президент ТОВ "Компанiя "Основа", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 20040295, мiсцезнаходження: 01135, 

м.Київ, вул. Дмитрiвська, буд. 71/7 

3 

Член Наглядової 
ради Товариства 

Копач Марiя 
Богданiвна 

1958 вища 36 

ПрАТ 

"Бiлоцеркiвська 
книжкова фабрика", 

02466961, Старший 

майстер палiтурного 
цеху 

28.04.2017,  
23.04.2021 

Опис: 
Копач Марiї Богданiвнi винагорода в грошовiй та/або в натуральнiй формах не виплачувалась.  

Копач Марiя Богданiвна є акцiонером Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 
Загальний стаж роботи посадової особи - 36 рокiв. 

Посади, якi обiймала Копач Марiя Богданiвна протягом останнiх п'яти рокiв: з 2002 року по 2015 рiк начальник 

палiтурного цеху ПрАТ "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика". 
Iнформацiя щодо обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах - вiдсутня.  



4 

Член Наглядової 
ради Товариства 

Маденджi Ганна 
Вiкторiвна 

1981 вища 16 

ПАТ "Бiлоцеркiвська 

книжкова фабрика", 
02466961, Член 

Наглядової ради  

28.04.2017,  
23.04.2021 

Опис: 
Маденджi Ганнi Вiкторiвнi винагорода в грошовiй та/або в натуральнiй формах не виплачувалась.  
Маденджi Ганна Вiкторiвна є акцiонером Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

Загальний стаж роботи посадової особи - 15 рокiв. 
Посади, якi обiймала Маденджi Ганна Вiкторiвна протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради 

Товариства.  

Iнформацiя щодо обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах - вiдсутня.  

5 

Член Наглядової 

ради Товариства 

Львова Iрина 

Володимирiвна 
1971 вища 28 

ПАТ "Бiлоцеркiвська 

книжкова фабрика", 
02466961, Член 

Наглядової ради  

28.04.2017,  

23.04.2021 

Опис: 
Львовiй Iринi Володимирiвнi виплачувалась винагорода у розмiрi, передбаченому умовами договору з членом 

Наглядової ради Товариства. 
Львова Iрина Володимирiвна не надала згоди на розкриття даних стосовно виплаченої винагороди.  

Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. 

Львова Iрина Володимирiвна акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Загальний стаж роботи посадової особи - 28 рокiв. 

Посади, якi обiймала Львова Iрина Володимирiвна протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради 
Товариства. 

Iнформацiя щодо обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах - вiдсутня.  

6 

Член Наглядової 

ради Товариства 

Ляшук Юрiй 

Лук`янович 
1953 вища 41 

ПАТ "Бiлоцеркiвська 

книжкова фабрика", 

02466961, Член 
Наглядової ради  

28.04.2017,  

23.04.2021 

Опис: 
Ляшуку Юрiю Лук`яновичу винагорода в грошовiй та/або в натуральнiй формах не виплачувалась.  

Ляшук Юрiй Лук`янович акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 
Загальний стаж роботи посадової особи - 41 рiк. 

Посади, якi обiймав Ляшук Юрiй Лук`янович протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради Товариства. 
Iнформацiя щодо обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах - вiдсутня.  

7 

Член Наглядової 
ради Товариства 

Чилiй Валерiй 
Миколайович 

1951 

середня 

спецiал

ьна 

42 

ПрАТ 
"Бiлоцеркiвська 

книжкова фабрика", 

02466961, 
Налагоджувальник 

полiграфiчного 

обладнання 

28.04.2017,  
23.04.2021 

Опис: 
Чилiю Валерiю Миколайовичу винагорода в грошовiй та/або в натуральнiй формах не виплачувалась.  
Чилiй Валерiй Миколайович є акцiонером Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

Загальний стаж роботи посадової особи - 42 роки. 

Протягом останнiх п'яти рокiв Чилiй Валерiй Миколайович обiймав посаду налагоджувальника полiграфiчного 

обладнання Товариства. 
Iнформацiя щодо обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах - вiдсутня.  

8 
Член Наглядової 

ради Товариства 

Щур Володимир 

Васильович 
1967 вища 32 

ПрАТ 

"Бiлоцеркiвська 

книжкова фабрика", 
02466961, 

Iнженер-технолог 

 

28.04.2017,  

23.04.2021 



Опис: 
Щуру Володимиру Васильовичу винагорода в грошовiй та/або в натуральнiй формах не виплачувалась.  
Щур Володимир Васильович є акцiонером Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

Загальний стаж роботи посадової особи - 32 роки. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Щур Володимир Васильович обiймав посаду начальника друкарського цеху 

Товариства. 

Iнформацiя щодо обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах - вiдсутня.  

9 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї Товариства 

Ломакiн 

Олександр 

Павлович 

1952 вища 50 

ТОВ "Компанiя 
"Основа", 20040295, 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї Товариства 

28.04.2017,  
23.04.2021 

Опис: 
Ломакiну Олександру Павлович винагорода в грошовiй та/або в натуральнiй формах не виплачувалась.  
Ломакiн Олександр Павлович акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

Загальний стаж роботи посадової особи - 50 рокiв. 
Посади, якi обiймав Ломакiн Олександр Петрович протягом останнiх п'яти рокiв - голова Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 

Iнформацiя щодо обiймання Ломакiним Олександром Павловичем посад на iнших пiдприємствах - головний 
бухгалтер ТОВ "Компанiя "Основа" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 20040295, мiсцезнаходження: 01135, 

м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд. 71/7). 

10 

Член Ревiзiйної 

комiсiї Товариства 

Ковальчук 

Галина 
Василiвна 

1953 вища 41 

ПрАТ 

"Бiлоцеркiвська 

книжкова фабрика", 
02466961, Бухгалтер 

28.04.2017,  

23.04.2021 

Опис: 
Ковальчук Галинi Василiвнi винагорода в грошовiй та/або в натуральнiй формах не виплачувалась. 

Ковальчук Галина Василiвна є акцiонером Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 
Загальний стаж роботи посадової особи - 41 рiк. 

Протягом останнiх п'яти рокiв Ковальчук Галина Василiвна обiймала посаду бухгалтера Товариства. 

Iнформацiя щодо обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах - вiдсутня.  

11 

Головний бухгалтер 
Бичкова Вiкторiя 

Михайлiвна 
1980 вища 17 

ПП ВП "Мебiтар", 

36596629, Iнженер з 
органiзацiї керування 

виробництвом 

26.06.2015, 
30.04.2021 

Опис: 
Бичкова Вiкторiя Михайлiвна отримує винагороду згiдно контракту. 
Бичкова Вiкторiя Михайлiвна не надала згоду на розкриття даних стосовно виплаченої винагороди. 

Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. 

Бичкова Вiкторiя Михайлiвна акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Загальний стаж роботи посадової особи - 17 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв Бичкова Вiкторiя Михайлiвна обiймала посаду головного бухгалтера 
Товариства. 

Iнформацiя щодо обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах - вiдсутня.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Привілейовані 

іменні 

1 2 3 4 5 6 

Генеральний директор 

Товариства 

Паламаренко Олександр 

Володимирович 

0 0 0 0 

Голова Наглядової ради 

Товариства 

Жердицький Вiктор 

Юстимович 

34 0,019219 34 0 

Член Наглядової ради 

Товариства 

Копач Марiя Богданiвна 105 0,059352 105 0 

Член Наглядової ради 

Товариства 

Львова Iрина 

Володимирiвна 

0 0 0 0 

Член Наглядової ради 
Товариства 

Ляшук Юрiй Лук`янович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради 

Товариства 

Маденджi Ганна Вiкторiвна 34 0,019219 34 0 

Член Наглядової ради 
Товариства 

Чилiй Валерiй 
Миколайович 

155 0,087616 155 0 

Член Наглядової ради 

Товариства 

Щур Володимир 

Васильович 

155 0,087616 155 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї 
Товариства 

Ломакiн Олександр 
Петрович 

0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї 

Товариства 

Ковальчук Галина 

Василiвна 

155 0,087616 155 0 

Головний бухгалтер 

Товариства 

Бичкова Вiкторiя 

Михайлiвна 

0 0 0 0 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя 
"Основа" 

20040295 
01135, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Дмитрiвська, буд. 71/1 
53,13496 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

1539 акцiонерiв - фiзичних осiб 46,86504 

Усього 100 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Передбачається збiльшення випуску та реалiзацiї товарної продукцiї порiвняно iз 2020 роком на 

19719,9 тис.грн або на 36,9%.  Планується продовження спiвпрацi з постiйними видавництвами, 

якi є замовниками полiграфiчних робiт та залучення нових партнерiв-замовникiв шляхом 

запровадження гнучкої цiнової полiтики та iндивiдуального пiдходу до кожного замовника. Для 

здiйснення виробничої дiяльностi Товариства, при можливостi, буде проведено модернiзацiю 

iснуючого обладнання. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Протягом звiтного перiоду правочини щодо придбання основних засобiв не укладалися.  

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану 

і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Протягом звiтного перiоду Товариство не вчиняло правочинiв щодо дериватiв або похiдних 

цiнних паперiв. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
У Товариствi не приймалося та не затверджувалося спецiального документу, яким би 

розроблялися завдання або полiтика щодо систем внутрiшнього контролю та управлiння 

ризиками у Товариствi.  Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками у Товариствi 

не створено. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя та/або мiнiмiзацiя їх наслiдкiв. 

Наражання Товариства на фiнансовi ризики виникає в процесi його поточної дiяльностi . 

Менеджмент Товариства приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв та їх наслiдкiв, спираючись на 

власнi знання i досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. 

 

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

ризику грошових потоків 

До основних фiнансових iнструментiв Товариства включаються грошовi кошти, дебiторська 

заборгованiсть, кредиторська заборгованiсть, якi пiддаються наступним фiнансовим ризикам:  

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання Товариства. 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки та цiнового ризику; 

- ризик втрати лiквiдностi: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

погашення зобов'язань;  

- кредитний ризик: Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань 

контрагентами (дебiторами).  

Ринковий ризик  

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови 

можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового 

iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi 

факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi 

iнструменти ринку.  

Ризик втрати лiквiдностi  

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для 

запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до 

фiнансування у достатньому обсязi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом 



планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Кредитний ризик  

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - 

дебiтор не буде здатний в повному обсязi та в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний 

ризик регулярно контролюється. В основному управлiння кредитними ризиками здiйснюється за 

допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Товариство укладає угоди з 

перевiреними та фiнансово стабiльними сторонами. 

Крiм вищезазначених ризикiв, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi 

зовнiшнi ризики, як: нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; непередбаченi дiї державних 

органiв; нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики;  непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринкiв; непередбаченi 

дiї конкурентiв тощо.  

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство у своїй дiяльностi керується власним кодексом корпоративного управлiння 

затвердженим рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Протокол № 1 вiд 

02.04.2019р. Текст даного кодексу перебуває у публiчному доступi за вебпосиланням: 

http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/dokumenty-prat.  

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння будь-якої фондової бiржi, 

об'єднання юридичних осiб або будь-який iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Iнформацiя вiдсутня. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2020 

Кворум зборів 0 

Опис У 2020 роцi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства не проводилися.  
Запланованi черговi збори акцiонерiв були вiдкладенi через обмежувальнi заходи у 

зв'язку з поширенням на територiї України гострої респiраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2 та дiєю на всiй територiї 
України карантину.  



У звiтному роцi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства не скликалися. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) 

У 2020 роцi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства не 

проводилися. У звiтному роцi позачерговi Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства не скликалися. 

 

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

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 

У 2020 роцi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства не 

проводилися. У звiтному роцi позачерговi Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства не скликалися. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 
У звiтному роцi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства 

не скликалися. 

 

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

 Так Ні 



  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

нi 

Інше (зазначити) 

У звiтному роцi 

позачерговi Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства не 

скликалися. 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

У 2020 роцi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв 

Товариства за результатами 2019 фiнансового 

року не проводилися у зв'язку з поширенням 

на територiї України гострої респiраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавiрусом SARS-CoV-2 та дiєю на всiй 

територiї України карантину, встановленого 

постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

11 березня 2020 р. № 211 "Про запобiгання 

поширенню на територiї України гострої 

респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" 

(Офiцiйний вiсник України, 2020 р., № 23, ст. 

896, № 30, ст. 1061), вiд 20 травня 2020 р. № 

392 "Про встановлення карантину з метою 

запобiгання поширенню на територiї України 

гострої респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" 

(Офiцiйний вiсник України, 2020 р., № 43, ст. 

1394, № 52, ст. 1626), вiд 22 липня 2020 р. № 

641 "Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепiдемiчних 

заходiв на територiї iз значним поширенням 

гострої респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" 

(Офiцiйний вiсник України, 2020 р., № 63, ст. 

2029) та вiд 09 грудня 2020 р. № 1236 "Про 

встановлення карантину та обмежувальних 

протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання 

поширенню на територiї України гострої 

респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" 

(Офiцiйний вiсник України, 2021 р., № 1, ст. 

14).У зв'язку з цим, Наглядовою радою 

Товариства було прийнято рiшення про 

скасування проведення рiчних Загальних 



зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на 23 

квiтня 2020 року та вiдкладення їх проведення 

до завершення карантинно-обмежувальних 

заходiв, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв 

України.Вiдповiдне повiдомлення розмiщене 

на власному вебсайтi Товариства за 

посиланням: 

http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-komp

aniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv/51-povidomle

nya-pro-vidkladennya-zagalnikh-zboriv-aktsione

riv та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi 

даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку про ринок цiнних паперiв. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

У звiтному роцi позачерговi Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства не скликалися. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Жердицький 

Вiктор 

Юстимович 

 X Голова Наглядової ради Товариства 

Копач Марiя 

Богданiвн 

 X Член Наглядової ради Товариства 

Львова Iрина 

Володимирiвна 

 X Член Наглядової ради Товариства 

Ляшук Юрiй 

Лук`янович 

 X Член Наглядової ради Товариства 

Маденджi Ганна 

Вiкторiвна 

 X Член Наглядової ради Товариства 

Чилiй Валерiй 

Миколайович 

 X  Член Наглядової ради Товариства 

Щур Володимир 

Васильович 

 X Член Наглядової ради Товариства 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

У звiтному роцi Товариством скликались та проводились 

засiдання Наглядової ради Товариства для вирiшення питань, якi 

вiдповiдно до вимог законодавства України та Статуту 

Товариства належать до виключної компетенцiї Наглядової ради. 

Серед основних питань, якi розглядалися Наглядовою радою 

Товариства у звiтному роцi, зокрема були: 

- органiзацiйнi питання скликання та проведення рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у тому числi розгляд 



визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

питання щодо скасування проведення у 2020 роцi рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за результатами 2019 

фiнансового року у зв'язку з поширенням на територiї України 

гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавiрусом SARS-CoV-2 та встановленням на всiй територiї 

України карантину, а також вiдкладення їх проведення до 

завершення карантинно-обмежувальних заходiв, встановлених 

Кабiнетом Мiнiстрiв України; 

- продовження дiї контрактiв iз Генеральним директором 

Товариства та Головним бухгалтером Товариства;  

- затвердження умов Додаткових договорiв до контрактiв з 

Генеральним директором Товариства та Головним бухгалтером 

Товариства; 

- прийняття рiшень про укладення значних правочинiв, якi 

пiдлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою 

Товариства; 

- здiйснення контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу 

Товариства; 

- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) 

Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть 

вiдповiдно до законодавства; 

- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї 

Наглядової ради Товариства. 

На засiданнi Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової 

ради має один голос. Рiшення Наглядової ради Товариства 

приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, 

якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного 

розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття 

рiшень право вирiшального голосу належить Головi Наглядової 

ради (або особi, яка тимчасово виконує обов'язки Голови 

Наглядової ради згiдно iз Статутом). 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
Комiтети у складi Наглядової ради 

Товариства не створювалися. 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них рішень 

Комiтети у складi Наглядової ради Товариства не створювалися. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Комiтети у складi Наглядової ради Товариства не створювалися. 



 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства здiйснюється у 

вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України та Статуту 

Товариства. 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, 

якiмають повну цивiльну дiєздатнiсть. Членом Наглядової ради 

неможе бути особа, яка одночасно обiймає посаду 

Виконавчогооргану, а також особа, щодо якої законодавство 

України мiститьвiдповiднi обмеження. 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

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 (зазначити) --- 

 

Як 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) --- 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Паламаренко Олександр 

Володимирович - 

До компетенцiї та повноважень Генерального директора 

Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 



генеральний директор 

Товариства 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 

вiднесенi законодавством України та Статутом Товариства до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та 

Наглядової ради Товариства, зокрема: 

- здiйснює оперативне керiвництво Товариством, забезпечує 

виконання Товариством у його потiчнiй дiяльностi вимог 

законодавства; 

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Товариства, 

Наглядової ради Товариства, та вимог Статуту, зобов'язань перед 

контрагентами за господарськими договорами та iншими 

правочинами; 

- уповноважений самостiйно вирiшувати питання поточної 

дiяльностi Товариства, вiдповiдає за збереження майна 

Товариства та його належне використання;     

- виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної 

дiяльностi Товариства. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Засiдання Виконавчого органу Товариства не проводилися, 

оскiльки у Товариствi дiє одноосiбний Виконавчий орган - 

генеральний директор, який дiє вiд iменi Товариства на пiдставi 

Статуту Товариства та у межах, встановлених нормами дiючого 

законодавства України. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства здiйснюється у 

вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України та Статуту 

Товариства. 

 

Примітки 
---  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та 

управлiння ризиками в Товариствi не приймалося. Служби з внутрiшнього контролю та 

управлiння ризиками у Товариствi не створено. Водночас при здiйсненнi внутрiшнього контролю 

використовуються рiзнi методи, зокрема вони включають в себе такi елементи, як:  

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);  

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);  

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).  

Усi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 



фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 

Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Метою 

управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя та/або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Менеджмент 

Товариства приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та 

застосовуючи наявнi ресурси. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додаткову емісію  

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Товариство у своїй дiяльностi керується Статутом, який є 

установчим документом Товариства. З питань, що не врегульованi 

Статутом , Товариство керується нормами дiючого в Українi 

законодавства. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так ні 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так ні 



Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі X  

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) 
Аудиторськi перевiрки Товариства незалежним аудитором 

(аудиторською фiрмою) протягом звiтного перiоду не проводилися. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 

10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) 

Вiдповiдно до п. 11.7 Статуту Товариства Ревiзiйна комiсiя зобов'язана 

проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

за результатами фiнансового року. 

 

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

 

№  

з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя 

"Основа" 

20040295 53,13496 

 

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

загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата виникнення 

обмеження 

176 908 82 803 Акцiонерами не укладено договорiв 

з депозитарними установами про 

обслуговування рахункiв у цiнних 

паперах вiд власного iменi. 

 

Опис --- 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Генеральний 

директор, який здiйснює повноваження одноосiбного Виконавчого органу Товариства, Голова та 

члени Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Обрання та припинення повноважень посадових осiб Товариства здiйснюється за рiшенням 

органу управлiння Товариства, до компетенцiї якого належить вирiшення даних питань, зокрема 

члени Наглядової ради Товариства та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються i 

звiльняються рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Генеральний директор 

Товариства - рiшенням Наглядової ради Товариства, у свою чергу Голова Наглядової ради 

Товариства обирається членами Наглядової ради, Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства - членами 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Винагорода посадовим особам Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з 

ними цивiльно-правовими або трудовими договорами (контрактами). 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Члени Наглядової ради Товариства представляють iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснюють 

захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та 

чинним законодавством України, здiйснюють управлiння Товариством, а також контролюють та 

регулюють дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Голова Наглядової ради Товариства 

органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi 

повноваження, передбаченi чинним законодавством України та Статутом Товариства. 

Виконавчий орган Товариства в особi Генерального директора здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення 

всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 



належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. 

Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi 

Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у 

межах, встановлених Статутом Товариства i законом. 

Ревiзiйна комiсiя Товариства обрана для проведення перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства має право вносити пропозицiї до порядку 

денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вимагати скликання позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право бути присутнiми 

на Загальних зборiв акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

1. За результатами перевiрки iнформацiї щодо корпоративного управлiння, яка зазначена 

емiтентом в пiдпунктах 1-4 наданого нам Звiту про корпоративне управлiння, що буде включена  

емiтентом до   роздiлу Звiту керiвництва в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв, роздiлу 

VII додатка 38 до Положення № 2826, а саме: 

- iнформацiї з посиланням на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; 

- iнформацiї про можливi вiдхилення емiтентом вiд положень кодексу корпоративного 

управлiння; 

- iнформацiї про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) емiтента; 

- iнформацiї про наглядову раду та виконавчий орган емiтента, 

ми не виявили, що iснує суттєва невiдповiднiсть мiж цiєю iншою iнформацiєю i фiнансовою 

звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає 

такою, що мiстить суттєве викривлення.  

 

2. На думку аудитора, iнформацiя, яка зазначена емiтентом в пiдпунктах 5-9 наданого нам Звiту 

про корпоративне управлiння, що є частиною роздiлу Звiту керiвництва в Рiчнiй iнформацiї 

емiтента цiнних паперiв, (буде включена  емiтентом до  Додатку 38 згiдно Положення № 2826),  

за 2020 рiк, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах на основi вимог i положень, на 

основi розглянутих документiв, подiй i фактiв, якi вiдбувалися в дiяльностi пiдприємства 

впродовж 2020 року, та вiдображає достовiрно i повно: 

- основнi характеристики систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента, 

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, 

- данi про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних 

зборах емiтента, 

- порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. Iнформацiя про будь-якi 

винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 

звiльнення, 

- повноваження посадових осiб емiтента, 

 та вiдповiдає встановленим критерiям щодо цiєї iнформацiї. 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

Товариство не є фiнансовою установою. 

 

 



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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Привілейовані 

іменні 

Товариство з 

обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Компанiя "Основа" 

20040295 01135, 

Шевченкiвський 
р-н, м. Київ, 

Дмитрiвська, буд. 

71/7 

94 000 53,13496 94 000 0 

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

особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості 

іменні 

Привілейовані 

іменні 

     

Усього 94 000 53,13496 94 000 0 



X. Структура капіталу 

Тип та/або 

клас акцій 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Права та обов'язки 

Наявність 

публічної 

пропозиції та/або 

допуску до торгів 

на фондовій біржі 

в частині 

включення  

до біржового 

реєстру 

Простi  

iменнi  

акцiї 

176 908 1,13 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 

Акцiонеру - надається однакова сукупнiсть прав, 

включаючи право на: 

1) участь в управлiннi Товариством; 

2) отримання дивiдендiв; 

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 
майна або вартостi частини майна Товариства; 

4) отримання iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в 

порядку, передбаченому Статутом Товариства; 

5) вiдчуження належних їм акцiї або їх частину iншим 

акцiонерам або третiм особам без згоди iнших 

Акцiонерiв Товариства. Спадкоємцi (правонаступники) 

Акцiонера мають право на акцiї, якi отримують у 

порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно 
вiд згоди iнших акцiонерiв Товариства; 

6) iншi права, передбаченi чинним законодавством 

України та цим Статутом. 

Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

2) виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, 

iнших органiв Товариства; 
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi тi, що пов'язанi iз майновою участю; 

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi цим Статутом;    

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

6) виконувати iншi обов'язки, встановленi 

законодавством.  
Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою 

договiр, яким, крiм iншого, встановити додатковi 

обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числi, 

але не виключно, обов'язок щодо участi у Загальних 

зборах акцiонерiв Товариства, вiдповiдальнiсть за 

недотримання встановлених договором обов'язкiв. У 

разi укладення такого договору його копiя, засвiдчена 

нотарiально, має бути передана Товариству. 

Вiдсутнi 

Примітки: 

Вiдсутня 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєс

трац

ії 

випу

ску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменуванн

я органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номіна

льна 

вартіст

ь (грн) 

Кіль

кіст

ь 

акці

й 

(шт.

) 

Загальна 

номінал

ьна 

вартість 

(грн) 

Частк

а у 

стату

тному 

капіт

алі (у 

відсот

ках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. 

06. 
2010 

206/10/1/10 Територiальне 

управлiння 
Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку в м. 

Києвi та 
Київськiй 

областi 

UA 

4000082499 

Акція 

проста 
бездокум

ентарна 

іменна 

Бездокуме

нтарні 
іменні 

1,13 176 

908 

199 906, 

04 

100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного року не 

здiйснювалася. Протягом звiтного року публiчної пропозицiї Товариством не здiйснювалося. Протягом 

звiтного року простi iменнi акцiї, емiтованi Товариством, не були допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в 
частинi включення до бiржового реєстру. Цiннi папери Товариства не перебувають в обiгу за межами України. 

Нерозмiщених цiнних паперiв немає. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного року не вiдбувалось. Викуп 
акцiй протягом звiтного перiоду не проводився. 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість 

голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість 

голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Кількість 

акцій у 

випуску 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуюч

их акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

за результатами 

обмеження 

таких прав 

передано іншій 

особі (шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

30.06.2010 206/10/1/10 UA4000082499 176 908 199 906,04 94 105 0 0 

Опис: 

У Товариства вiдсутня будь-яка iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено або права голосу 

за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. 
У Товариства вiдсутня будь-яка iнформацiя про дату та номер рiшення суду або уповноваженого державного органу, яким 

накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження. 

 

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у 

звітному році 
 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

    

Спосіб виплати дивідендів --- --- --- --- 

Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) перерахованих 

дивідендів на відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис У звiтному роцi виплата дивiдендiв не проводилася. 



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 5 185,9 3 977,7 0 0 5 185,9 3 977,7 

  будівлі та споруди 1 570,9 1 399,3 0 0 1 570,9 1 399,3 

  машини та обладнання 2 251 1 560,6 0 0 2 251 1 560,6 

  транспортні засоби 1 094,8 765,8 0 0 1 094,8 765,8 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 269,2 252 0 0 269,2 252 

2. Невиробничого 

призначення: 
39,9 36,3 0 0 39,9 36,3 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 39,9 36,3 0 0 39,9 36,3 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 5 225,8 4 014 0 0 5 225,8 4 014 

Опис 

Строки та умови користування основними засобами: орендованi сновнi 

засоби вiдсутнi. 
Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок року - 29585,5 тис.грн., 

на кiнець року - 29615,6 тис.грн. 
Ступiнь зносу основних засобiв: 86,4%. 

Ступiнь використання основних засобiв: 89%. 

Сума нарахованого зносу: 1245,7 тис.грн. 
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi закупкою нових 

основних засобiв та полiпшення iснуючих. 

Iнформацiя про обмеження на використання майна: обмеження вiдсутнi.  
 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

12 326 10 859,6 

Статутний капітал (тис.грн) 200 199,9 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

200 199,9 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485 (з урахуванням змiн показникiв 

фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним 

капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 12126 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою 
вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду 

становить 12126 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним 

капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 10659,7 тис. грн. Рiзниця мiж 
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить 10659,7 тис. грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). 
Вимоги ч. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 2 557,8 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2 557,8 X X 

Опис Сума зобов`язань включає поточнi зобов'язання та забезпечення. 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у 

натуральні

й формі 

(фізична 

одиниця 

виміру) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн) 

у відсотках  

до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична 

одиниця 

виміру) 

 у 

грошовій 

формі 

(тис.грн) 

у відсотках 

до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Книги 25202,99 49537,23 92,66 25240,19 49609,59 92,67 

2 Брошури /п 1265,04 2308,82 4,32 1265,04 2308,82 4,31 

3 Брошури/вкл 919,93 1590,19 2,97 919,93 1590,19 2,97 

4 Iнша 

продукцiя,тис

.шт 

26,75 24,2 0,05 26,75 24,2 0,05 

5 Всього 27414,71 53460,44 100 27451,91 53532,8 100 

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції  

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина, матерiали 53 



2 Зарплата основна 12 

3 Загальновиробничi витрати 14,1 

4 На соцiальнi заходи 2,7 

5 Загальногосподарськi витрати 18,2 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiйУкраїни" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., 
Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. 

Тропiнiна, буд. 7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2002 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс --- 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" складає реєстри власникiв 
iменних цiнних паперiв, веде рахунки у 

цiнних паперах, здiйснює iншi функцiї, 

що належать до його виключної 
компетенцiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агенство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., 

Голосiївський р-н, м. Київ, вул. 
Антоновича, буд. 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку для провадження дiяльностi з 

оприлюднення регульованої iнформацiї 
на фондовому ринку та подання 

звiтностi адмiнiстративних даних до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку України 

Опис Державна установа "Агенство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" надає Товариству 
наступнi iнформацiйнi послуги на 

фондовому ринку: 



- оприлюднення регульованої 

iнформацiї вiд iменi учасникiв 

фондового ринку; 
- подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку України.  

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Таск-Брокер" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34300570 

Місцезнаходження 01601, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, м. Київ, пров. 

Рильський, буд. 6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ № 286588 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 502-00-75/77 

Факс (044) 502-00-76/78 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть, депозитарна 
дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис ТОВ "Таск-Брокер" є професiйним 

учасником фондового ринку та 

здiйснює депозитарну дiяльнiсть на 
пiдставi лiцензiї Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Бул-Спред" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30070412 

Місцезнаходження 18002, Україна, Черкаська обл., --- р-н, 
м. Черкаси, вул. Слави, буд. 11, кв. 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ № 286505 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон (0472) 33-50-68 

Факс (0472) 32-29-32 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть, депозитарна 

дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис ТОВ "Бул-Спред" є професiйним 

учасником фондового ринку та здiйснює 
депозитарну дiяльнiсть на пiдставi 

лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку України у 
вiдповiдностi до законодавства України, 

правил (стандартiв) провадження 

професiйної дiяльностi на фондовому 
ринку України. 



України у вiдповiдностi до 

законодавства України, правил 

(стандартiв) провадження професiйної 
дiяльностi на фондовому ринку 

України. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Монолiт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи  21357002 

Місцезнаходження 20300, Україна, Черкаська обл., --- р-н, 
м. Умань, вул. Успенська, буд 184, кв. 6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1943 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (050) 312-72-82 

Факс (047)443-38-80 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис У звiтному перiодi ТОВ "Аудиторська 
фiрма "Монолiт" надавало Товариству 

послуги з пiдготовки Звiту незалежного 

аудитора про результати перевiрки 
iнформацiї та висловлення своєї думки 

щодо положень Звiту про корпоративне 

управлiння Товариства за 2020 рiк. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Країна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20842474 

Місцезнаходження 04176, Укарїна, Київська обл., 

Подiльський р-н, м. Київ, вул. 
Електрикiв, буд. 29 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АГ № 569471 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послугУкраїни 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2011 

Міжміський код та телефон (044) 590-48-00 

Факс (044) 590-48-01 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi 
обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 
засобiв 

Опис  У звiтному перiодi АТ "Страхова 

компанiя "Країна" надавало Товариству 
послуги з обов`язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв транспортних засобiв. 



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2021.01.01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"БIЛОЦЕРКIВСЬКА КНИЖКОВА 

ФАБРИКА" 
за ЄДРПОУ 02466961 

Територія Київська область, м.Бiла Церква за КОАТУУ 3210300000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 210 

Вид економічної 

діяльності 
Друкування іншої продукції за КВЕД 18.12 

Середня кількість працівників, осіб: 122 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 
Адреса, телефон: 09100, Київська обл., м. Бiла Церква, вул. Леся Курбаса, буд 4, (04563) 9-17-40 

 

1. Баланс 
на 31.12.2020 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 23 0 

Основні засоби 1010 5225,8 3997,1 

    первісна вартість 1011 29585,5 29231,7 

    знос 1012 (24359,7) (25234,6) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 133,1 133,1 

Усього за розділом I 1095 5381,9 4147,1 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 7417 5275,9 

    у тому числі готова продукція 1103 56,7 56,7 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 5597,6 7926,7 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 15,1 16,5 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 514,4 196,3 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2008,4 3043,8 

Витрати майбутніх періодів 1170 21 26,1 

Інші оборотні активи 1190 1,2 0,7 

Усього за розділом II 1195 15574,7 16486 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 20956,6 20633,1 

 

 
 



Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 199,9 199,9 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Резервний капітал 1415 278,1 278,1 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10381,6 11848,1 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 10859,6 12326,1 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та 

забезпечення 
1595 2721,3 2557,8 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 

зобов'язаннями 
1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 5989,2 3858,9 

    розрахунками з бюджетом 1620 296,9 384,8 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 129,3 265,1 

    розрахунками зі страхування 1625 120,8 134,9 

    розрахунками з оплати праці 1630 625,2 792,7 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 343,6 577,9 

Усього за розділом III 1695 7375,7 5749,2 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 20956,6 20633,1 

 

2. Звіт про фінансові результати 
за 2020 рік 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

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

2000 53794,4 69983,6 

Інші операційні доходи 2120 406,2 1574,6 

Інші доходи 2240 21,9 9,7 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 54222,5 71567,9 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (43422,7) (58411,2) 

Інші операційні витрати 2180 (8752,1) (10501,7) 

Інші витрати 2270 (200,7) (27,5) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (52375,5) (68940,4) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1847 2627,5 

Податок на прибуток 2300 (371,1) (471,8) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1475,9 2155,7 

 

Керівник    Паламаренко Олександр Володимирович 
 

Головний бухгалтер   Бичкова Вiкторiя Михайлiвна



XVI. Твердження щодо річної інформації 

Цим пiдтверджуємо, що наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно 

до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також 

пiдтверджуємо, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

розвиток i здiйснення господарської дiяльностi Товариства разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй діяльності.







 


