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

Мiнiн Геннадiй Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

12.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ
КОМБIНАТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01882551
1.4. Місцезнаходження емітента
Луганська , д/н, 93006, м. РУБIЖНЕ, вул. Менделєєва, буд.67
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(06453) 9-22-10, 9-22-25 (06453) 9-24-21
1.6. Електронна поштова адреса емітента
info@rktk.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Бюлетень ЦП України 82

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.rktk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 30.04.2013
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Товариство не вiдноситься до категорiї пiдприємств, яким згiдно Рiшення
№155 вiд 30.03.2005 р. необхiдно надавати звiт уповноваженого рейтингового
агентства, тому що у статутному фондi ПАТ "РКТК" немає державної частки,
воно немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i не
займає монопольного становища. Пiдприємство немає ознаки рейтингового

агентства, тому що участi в рейтингових програмах не приймало. ПАТ
"РКТК" є акцiонерним товариством, тому iнформацiя про органи управлiння
не надається. Дивiденди за звiтний та за попереднiй звiтному перiодi не
нараховувались та не сплачувались. Процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї,
iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери емiтентом протягом звiтного року не
випускались. Iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН емiтентом не
випускались. Iншi цiннi папери, якi пiдлягають реєстрацiї за звiтний перiод
ПАТ "РКТК" не випускались. Протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй
пiдприємство не здiйснювало. Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка додається,
складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ
КОМБIНАТ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "РКТК"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
93006
3.1.5. Область, район
Луганська , д/н
3.1.6. Населений пункт
м. РУБIЖНЕ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Менделєєва, буд.67
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01№321163
3.2.2. Дата державної реєстрації
28.04.2011
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Рубiжанської мiської ради Луганської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
21009256.5
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
21009256.5
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ЛОД ПАТ "Райффайзенбанк АВАЛЬ"
3.3.2. МФО банку
304007
3.3.3. Поточний рахунок
2600313680

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ЛОД АТ "Райффайзенбанк АВАЛЬ"
3.3.5. МФО банку
304007
3.3.6. Поточний рахунок
26001956
3.4. Основні види діяльності
17.21

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари

17.12

Виробництво паперу та картону

35.11

Виробництво електроєнергiї

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

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Лiцензiя на право постачання електричної енергiї за
нерегульованим тарифом

АГ №
578539

4

5

Нацiональна
комiсiя
03.11.2011
регулювання
02.11.2014
електроенергетики
України (НКРЕ)
Термiн дiї лiцензiї буде продовжено.

Опис

Лiцензiя на право виробництва теплової енергiї на
теплоелектроцентралях та установках з використанням
нетрадицiйних або поновлювальних джерел енергiї

Дата
Державний
закінчення
орган, що видав дії ліцензії
(дозволу)

АГ №
500447

Нацiональна
комiсiя
03.11.2011
регулювання
02.11.2016
електроенергетики
України

Опис Термiн буде продовжено пiсля закiнчення дiї лiцензiї.

АГ №
578540

Лiцензiя на право виробництва електричної енергiї

Опис

Лiцензiя на право провадження дiяльностi з використанням
джерел iонiзуючого випромiнювання

Опис

Нацiональна
комiсiя
03.11.2011
регулювання
02.11.2021
електроенергетики
України (НКРЕ)

Термiн буде продовжено пiсля закiнчення дiї лiцензiї

ОВ №
000858

Державний
комiтет ядерного
25.06.2008
регулювання
України

06.07.2014

Термiн дiї лiцензiї продовжено на пiдставi аркушу
змiн до лiцензiї серiї ОВ № 000858 вiд 06.07.2011 р.
Термiн буде продовжено пiсля закiнчення дiї лiцензiї.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування
об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Добровiльне
об'єднання
пiдприємств
"Укрвторма"

м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд.8-б
Iнше об'єднання за галузевим, територiальним та iншими принципами. Добровiльне
об'єднання "Укрвторма" було створено для об'єднання пiдприємств заготовникiв
вторсировини, для рiшення питань цiноутворення на ринку вторсировини, лобiювання
законодавчих актiв стосовно пiльг по заготiвлi та реалiзацiї вторсировини. Участь емiтента в
даному об'єднаннi не передбачає строкiв. Емiтент займає позицiю в структурi об'єднання
порiвняну з iншими пiдприємствами.

Опис

Украiнська Ассоцiацiя
Виробникiв
Гофрокартону

Опис

03187,м.Київ,проспект Академiка Глушкова,1,павiльйон 77
Вiдкрите акцiонерне товариство "Рубiжанський картонно-тарний комбiнат"- є одним iз
засновникiв Української Асоцiацiї Виробникiв Гофрокартону. Позицiї емiтента в структурi
об'єднання рiвнозначнi позицiям iнших учасникiв. Дiяльнiсть асоцiацiї спрямована на
активiзацiю економiчних, фiнансових i технiчних сторiн дiяльностi в галузi по виробництву
гофрованого картону з урахуванням умов i перспектив її розвитку. Сприяння спiльним
науково-дослiдним, проектно-конструкторським i соцiальним розробкам членiв Асоцiацiї.
Вивчення європейських законодавчих актiв по транспортуванню товарiв, що упакованi в
гофротару. Сприяння пiдвищенню якостi тари з гофрокартону вiтчизняного виробництва.
Функцiї i повноваження Асоцiацiї виключають здiйснення дiй,що обмежують конкуренцiю
мiж членами Асоцiацiї чи iншими учасниками ринку. Термiн участi в Асоцiацiї не обмежений.
Вихiд або виключення члена з Асоцiацiї може бути проведене добровiльно, а також, якщо
його дiяльнiсть суперечить Уставному договору та Статуту Асоцiацiї.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Держава в особi Луганської
Обласної Держадмiнiстрацiї

00022450

91000Україна м.Луганськ
пл. Героїв ВВВ, 3

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи
Усього

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

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

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1458 чол. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 17 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0
чол. Фонд оплати працi: 77908 тис. грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 11 % за рахунок збiльшення
чисельностi на 38 чол. (3%) та за рахунок пiдвищення рiвня мiнiмальної заробiтної плати. Кадрова
програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним
потребам емiтента. На пiдприємствi дiє порядок навчання працiвникiв згiдно процедури системи
якостi - ПСЯ 6.2-2. Процедура використовується усiма пiдроздiлами пiдприємства та встановлює

єдиний порядок стажування, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу,
забезпечення безперервного пiдвищення теоретичного рiвня, поглиблення професiйних знань,
фахових навикiв по данiй професiї.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiнiн Геннадiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 017371 09.08.1995 Рубiжанське МВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер. Ангренська картонна фабрика. Узбекистан.
6.1.8. Опис
Генеральний директор дiє без доручення вiд iменi Товариства та представляє iнтереси Товариства,
як на територiї України, так i за її межами. Генеральний директор є виконавчим органом
Товариства, обирається Загальними зборами акцiонерiв строком на чотири роки. Генеральний
директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Спостережнiй (Наглядовiй) радi Товариства та
органiзує виконання їх рiшень. До компетенцiї Генерального директора вiдносяться всi питання
дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Акцiонерiв i
Спостережної (Наглядової) ради.,а саме : - органiзацiя скликання й проведення чергових i
позачергових Загальних зборiв; - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.; - пiдписання вiд iменi Товариства доручення на
здiйснення певних дiй; - розпорядження коштами й майном Товариства для забезпечення його
поточної дiяльностi без попереднього узгодження зi Спостережною (Наглядовою) Радою в сумi
що перевищує еквiвалент 10 (десяти) мiльйонiв доларiв США за курсом, що дiяв на момент
пiдписання вiдповiдних документiв; - вiдкриття рахункiв Товариства в банкiвських установах; затвердження штатного розкладу, видання наказiв i розпоряджень, обов'язкових для виконання
всiм працiвниками Товариства, прийом на роботу, звiльнення працiвникiв, накладення стягнення й
заохочення на працiвникiв Товариства; - укладення i виконання колективного договору; призначення керiвникiв фiлiй,представництв i пiдприємств Товариства та визначення для них умов
оплати; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку й звiтностi Товариства. Складання та
надання Спостережнiй (Наглядовiй) радi звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним
зборам акцiонерiв. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Встановлення розмiру винагороди
Генерального директора належить до виключної компетенцiї Наглядової Ради. Винагороди у
натуральнiй формi отриманi не були. Змiн у персональному складi посадової особи протягом
звiтного перiоду не було. Стаж керiвної роботи складає 22 рокiв. Судимостi не було.

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

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iсманицький Вiктор Степанович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 335833 15.01.1997 Рубiжанський МВ УМВС в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного механiка ВАТ " Рубiжанський картонно-тарний комбiнат"
6.1.8. Опис
Голова та члени ревiзiйної комiсiї здiйснюють плановi та позаплановi перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства, його фiлiй i представництв. Голова ревiзiйної комiсiї
доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам i Спостережнiй (Наглядовiй)
радi Товариства. При здiйсненi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Голова та члени
комiсiї перевiряють: - вiрогiднiсть даних, якi мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
вiдповiдним нормативним документам; - використання коштiв резервного та iншого фондiв
Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв. - фiнансовий стан Товариства,
рiвень його платоспроможностi, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних i позикових коштiв.
Iнших посад не обiймає. Винагороду не отримує, це непередбачено Статутом Товариства. Стаж
керiвної роботи складає 19 рокiв. Судимостi не було. Змiн в персональному складi щодо Голови
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «РКТК» у 2012 роцi не вiдбувалось
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
"Komelinko Trading Ltd"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
0

6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
До повноважень Спостережної (Наглядової) ради належить вирiшення питань, передбачених
законом i Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Спостережнiй (Наглядовiй) радi
Загальними зборами Акцiонерiв, за винятком випадкiв, вiднесених до виключної компетенцiї
Загальних зборiв Акцiонерiв. Обов'язки членiв Спостережної ( Наглядової) ради: - прийняття
рiшень щодо проведення чергових i позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, позачергових
ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - аналiз дiй
Генерального директора вiдносно управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної й
цiнової полiтики; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень i скарг
акцiонерiв; - визначення умов контракту з Генеральним директором Товариства, у тому числi умов
оплати працi, укладання Головою Спостережної (Наглядової) ради вiд iменi товариства контракту
з Генеральним директором; - затвердження Правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв
Товариства; - вирiшення питань про придбання та продаж Товариством акцiй, якi випускаються
ним. Розмiр винагороди згiдно зi Статутом 10% вiд винагороди, що одержує Генеральний
директор Товариства, у випадку виконання членами Спостережної ради своїх обов'язкiв, якщо
збори акцiонерiв не вирiшать iнше. Протягом звiтного року перебуває на посадi без змiн.
Винагорода у звiтному роцi не виплачувалась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
"DS Smith Ukraine"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
До повноважень Спостережної (Наглядової) ради належить вирiшення питань, передбачених

законом i Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Спостережнiй (Наглядовiй) радi
Загальними зборами Акцiонерiв, за винятком випадкiв, вiднесених до виключної компетенцiї
Загальних зборiв Акцiонерiв. Обов'язки членiв Спостережної (Наглядової) ради: - прийняття
рiшень щодо проведення чергових i позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,позачергових
ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - аналiз дiй
Генерального директора вiдносно управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної й
цiнової полiтики; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень i скарг
акцiонерiв; - визначення умов контракту з Генеральним директором Товариства, у тому числi умов
оплати працi, укладання Головою Спостережної (Наглядової) ради вiд iменi товариства контракту
з Генеральним директором; - затвердження Правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв
Товариства; - вирiшення питань про придбання та продаж Товариством акцiй, якi випускаються
ним. Розмiр винагороди згiдно зi Статутом 10% вiд винагороди,що одержує Генеральний директор
Товариства, у випадку виконання членами Спостережної ради своїх обов'язкiв, якщо збори
акцiонерiв не вирiшать iнше. Протягом звiтного року перебуває на посадi без змiн. Винагорода в
звiтному роцi не виплачувалась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зимницька Оксана Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕН 022260 21.11.2001 Рубiжанський МВ УМВС в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Економiст з управлiння грошовими потоками ПАТ " Рубiжанський картонно-тарний комбiнат"
6.1.8. Опис
Основнi повноваження головного бухгалтера полягають в органiзацiї й забезпеченнi
управлiнського, бухгалтерського й податкового облiку на пiдприємствi з метою реалiзацiї
полiтики комбiнату в областi якостi й виконання вимог клiєнтiв . При виконаннi основних
повноважень головний бухгалтер зобов'язаний: - здiйснювати пошук найбiльш ефективних рiшень
виникаючих проблем, проявляти iнiцiативу, як у впровадженнi нових пiдходiв, так i в виправданих
себе на практицi дiлових вiдносин у сучасних ринкових умовах; - прогнозувати виникнення
вузьких мiсць, пропонувати заходи щодо їхнього усунення; - виконувати вимоги для полiпшення
умов працi, передбачених колективним договором i правилами внутрiшнього трудового
розпорядку; - складати достовiрну управлiнську, бухгалтерську, податкову звiтнiсть на основi
первинних документiв i бухгалтерських записiв, надання її у встановлений термiн керiвництву
комбiнату або вiдповiдним органам; - правильне нарахування й своєчасне перерахування платежiв
у Державний i мiсцевий бюджети, внескiв на державне соцiальне страхування, нарахувань i

перерахувань у державнi позабюджетнi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi
банкам по кредитах, перерахування дивiдендiв акцiонерам комбiнату й у резервний фонд
вiдповiдно до рiшень зборiв акцiонерiв i Уставу Товариства. Головний бухгалтер отримує
заробiтну плату вiдповiдно до штатного розкладу. Винагороду у натуральнiй формi не отримувала.
Стаж керiвної роботи складає 3 мiсяцi. Судимостi не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мандич Iгор Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 166037 27.04.1999 Рубiжанський МВ УМВС в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрисконсульт юридичного вiддiлу ВАТ "Рубiжанський картонно-тарний комбiнат"
6.1.8. Опис
Члени ревiзiйної комiсiї здiйснюють плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, його фiлiй i представництв. Член ревiзiйної комiсiї доповiдає про
результати проведених перевiрок Загальним зборам i Спостережнiй (Наглядовiй) радi Товариства.
При здiйсненi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю члени комiсiї перевiряють: вiрогiднiсть даних, якi мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; - вiдповiднiсть ведення
бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним
документам; - використання коштiв резервного та iншого фондiв Товариства; - правильнiсть
нарахування та виплати дивiдендiв. - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi,
лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних i позикових коштiв. Iнших посад не обiймає.
Винагороду не отримує, це непередбачено Статутом Товариства. Стаж керiвної роботи складає 0
рокiв. Судимостi не було. Змiн в персональному складi щодо членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ
«РКТК» у 2012 роцi не вiдбувалось
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Задирака Максим Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 471529 08.10.2002 Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Менеджером проекту ВАТ "Рубiжанський картонно-тарний комбiнат
6.1.8. Опис
Члени ревiзiйної комiсiї здiйснюють плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, його фiлiй i представництв. Член ревiзiйної комiсiї доповiдає про
результати проведених перевiрок Загальним зборам i Спостережнiй (Наглядовiй) радi Товариства.
При здiйсненi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю члени комiсiї перевiряють: вiрогiднiсть даних, якi мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; - вiдповiднiсть ведення
бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним
документам; - використання коштiв резервного та iншого фондiв Товариства; - правильнiсть
нарахування та виплати дивiдендiв. - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi,
лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних i позикових коштiв. Iнших посад не обiймає.
Винагороду не отримує, це непередбачено Статутом Товариства. Стаж керiвної роботи складає 13
рокiв. Судимостi не було. Змiн в персональному складi щодо членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ
«РКТК» у 2012 роцi не вiдбувалось
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Генеральний
директор

Мiнiн Геннадiй
Михайлович

ЕК 017371 09.08.1995
Рубiжанське МВ УМВС
України в Луганськiй областi

22.04.1997

209

0.001

209

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Iсманицький
Вiктор
Степанович

ЕК 335833 15.01.1997
Рубiжанський МВ УМВС в
Луганськiй областi

15.11.1996

6800

0.049

6800

0

0

0

Член
Наглядової
ради

"Komelinko
Trading Ltd"

д/н д/н д/н

02.02.2008

6946632

49.5969

6946632

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

"DS Smith
Ukraine"

д/н д/н д/н

10.12.2007

6946632

49.5969

6946632

0

0

0

Головний
бухгалтер

Зимницька
Оксана
Леонiдiвна

ЕН 022260 21.11.2001
Рубiжанський МВ УМВС в
Луганськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Мандич Iгор
Вiкторович

ЕМ 166037 27.04.1999
Рубiжанський МВ УМВС в
Луганськiй областi

1

0.000007

1

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Задiрака Максим
Анатолiйович

КО 471529 08.10.2002
Лисичанським МВ УМВС
України в Луганськiй обл.

17

0.0001

17

0

0

0

13900291

99.244

13900291

0

0

0

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

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування Ідентифікаційний
юридичної особи код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

10.12.2007

6946632

49.5969

6946632

0

0

0

02.02.2008

6946632

49.5969

6946632

0

0

0

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Усього

13893264

99.1938

DS Smith Ukrain
Ltd

0000000000

00000 Великобританiя,
United Kingdom SL6 8XY
Maidenhead Beech House,
Lower Cookham Road,
Maidenhead, Berkshire
Whitebrook Park, 68

Komelinko
Trading Ltd

0000000000

00000 Cyprus P.S. 3095
Limassol 43A, Kimonos

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

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

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні
13893264

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

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

Опис

чергові

позачергові

X
27.04.2012
99.196
Пропозицiї по порядку денному були поданi Генеральним директором Мiнiним Геннадiєм
Михайловичем. Перелiк питань, що розглядалися на чергових загальних зборах акцiонерiв: 1. Про
припинення повноважень лiчильної комiсiї обраної на загальних зборах 20 грудня 2011 року та
обрання лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на зборах акцiонерiв 27 квiтня 2012 року. Рiшення Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова комiсiї - Добротворська Свiтлана Сергiївна,
члени комiсiї: Власова Нiна Федорiвна, Кальонов Євген Анатолiйович. 2. Про обрання головуючого
та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення - Обрати Головою зборiв – Шпиря Вiктора
Михайловича. Обрати секретарем зборiв – Басая Максима Миколайовича. 3. Розгляд звiту
Генерального директора щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi та
прийняття рiшення за результатами розгляду. Рiшення - звiт затверджено. 4. Розгляд звiту Наглядової
ради про проведену в 2011 роцi роботу та прийняття рiшення за результатами розгляду. Рiшення - звiт
затверджено. 5. Затвердження висновкiв та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу в 2011 роцi.
Рiшення - звiт затверджено. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. Рiшення
- звiт затверджено. 7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2011 рiк. Рiшення - прибуток за 2011
рiк залишити нерозподiленим, який в подальшому використовувати для поповнення власних
оборотних коштiв. 8. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2011 рiк Рiшення - виплату
дивiдендiв не проводити. 9. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства. Було прийнято рiшення
обрати членами Спостережної (Наглядової) ради Товариства в наступному складi: двох належним
чином уповноважених представникiв акцiонера - юридичної особи ; двох належним чином
уповноважених представникiв акцiонера - юридичної особи в особi належного вповноваженого
представника. 10. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення: обрати до складу
Ревiзiйної комiсiї строком на 3 (три) роки: Iсманицький Вiктор Степанович, Задiрака Максим
Анатолiйович, Мандич Iгор Вiкторович.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Фенiкс"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13525951

Місцезнаходження

03187 Україна Київська Голосiївський Київ проспект Глушкова, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 533030
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.04.2010

Міжміський код та телефон

(044) 5969517

Факс

(044) 5969517

Вид діяльності

страховi послуги

Опис

ПрАТ "Страхова компанiя "Фенiкс" надає страховi послуги
ПАТ"РКТК"

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Перший Український мiжнародний
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи банк"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14282829

Місцезнаходження

01025 Україна Київська Шевченкiвський Київ вул. В.Житомирська,
буд.9

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 493255
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.10.2009

Міжміський код та телефон

(044) 4620401

Факс

(044) 4620401

Вид діяльності

Зберiгач цiнних паперiв

Опис

Зберегач цiнних паперiв ПАТ "РКТК"

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейнiан
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Сервiсез Компанi»
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25642478

Місцезнаходження

01033 Україна Київська Шевченкiвський Київ вул. Жилянська, 48-50а

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1973
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.06.2001

Міжміський код та телефон

(044) 4909000

Факс

(044) 4909001

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

У звiтному перiодi Приватне акцiонерне товариство «Делойт енд Туш
ЮСК» продовжує здiйснювати аудиторськи послуги вiдповiдно до
Сертифiкату № 1973 для ПАТ "РКТК".

Повне найменування юридичної особи або Командитне товариство Консалтингове пiдприємство «Українська
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи нерухомiсть»
Організаційно-правова форма

Командитне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25208730

Місцезнаходження

18002 Україна Черкаська н/д Черкаси вул. Хрещатик, буд.180

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11289/11
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.01.2011

Міжміський код та телефон

(0472) 507197

Факс

(0472) 507197

Вид діяльності

Послуги з експертної оцiнки

Опис

Експертна оцiнка основних засобiв ПАТ "РКТК", на пiдставi
сертифiкату суб’єкта оцiнювальної дiяльностi № 11289/11

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Шевченкiвський Київ Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 5854240

Факс

(044) 5854240

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй цiнних паперiв ПАТ «РКТК»

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

117/12/1/10

Луганське ТУ
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондовому ринку

UA4000092449

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.5

14006171

21009256.5

100

13.09.2010

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках емiтентом за звiтний перiод не здiйснювалась В лiстингу/делiстiнгу акцiї
емiтента на фондових бiржах не були. В звiтний перiод пiдприємство не проводило додаткової емiсiї акцiй.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення,
виділ)
ПАТ "Рубiжанський картонно-тарний комбiнат", ранiше "Рубiжанський картоннопаперовий комбiнат" був побудований вiдповiдно до постанови Ради Мiнiстрiв УРСР
вiд 19 червня 1981 р. № 323 "Про забезпечення будiвництва в 1981-1986 роках".
"Картонно-паперовий комбiнат на базi використання макулатури в м. Рубiжне
Ворошиловградської областi. Публiчне акцiонерне товариство "Рубiжанський
картонно-тарний комбiнат" створено вiдповiдно з розпорядженням Луганської обласної
державної адмiнiстрацiї №265 вiд 30.06.94 р., шляхом перетворення в процесi
корпоратизацiї державного пiдприємства "Рубiжанський картонно-тарний комбiнат". За
поточний рiк на пiдприємствi таких подiй, як злиття, подiл, приєднання, перетворення
або видiл не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії,
представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням
найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
На комбiнатi працюють два основних виробництва: - картонно-паперовий завод, який
виробляє картон для плоских шарiв гофрованого картону, папiр для гофрування ; завод по виробництву гофротари , який виробляє гофрований картон i тару з
гофрованого картону. Допомiжнi служби комбiнату: 1. Центральна сервiсна служба у
склад якої входить: - ремонтно-механiчний цех - ремонт обладнання ; - ТЕЦ - виробляє
пар та електроенергiю для виробництва; - КВПiА - контрольне вимiрювання приборiв
та автоматики; 2. Служба водопостачання, каналiзацiї та очистки стокiв. 3.
Транспортний цех - експлуатацiя та ремонт вантажного та легкового автотранспорту. 4
Складське господарство. 5. Дочiрнi пiдприємства: ДП "Теплиця", м. Рубiжне, вул.
Менделєєва, 67; ТОВ "Трипiльськiй пакувальний комбiнат", м. Українка, Київська обл.,
Обухiвський р-н, вул. Промислова, 33; ВАТ "ВЗП-2", м. Київ, вул. Смольна, 7; ТОВ
"Вторма 1", м. Харкiв, вул. Диканiвська, 41; ТОВ "Донмакр", м. Донецьк, вул.
Красноуфiмська, 2а; ЗАТ "Пекеджинг Кубань", Росiя, Краснодарський край, м.
Тимашевськ, вул. Гибридна, 2; ТОВ „Вторма 2", м. Днiпропетровськ, вул.Войцеховича,
53 . У груднi 2012 року було засновано дочiрнє пiдприємство „ТОВ Вторма 2” з
акцiонерним капiталом в 40 тисяч гривень. Iнших змiн в органiзацiйнiй структурi
пiдприємства за звiтний рiк, у порiвнянi з попереднiм звiтним перiодом, не вiдбулось.
Фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена шляхом трансформацiї
бухгалтерських звiтiв, складених за 2012 рiк вiдповiдно до наказу Мiнiстерства
фiнансiв України щодо складу та порядку заповнення фiнансової звiтностi
пiдприємства з дотриманням норм Закону " Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi " , нацiональних стандартiв України по бухгалтерському облiку ,
схвалених ДКЦПФР методичних рекомендацiй з трансформацiї бухгалтерської
звiтностi за МСБО. Транформацiя бухгалтерської звiтностi за МСБО вперше була
здiйснена 01.01.2003 року. До 1 сiчня 2001 року економiка України вважалась
гiперiнфляцiйною згiдно з МСБО 29 „Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї”.

Вiдповiдно, у фiнансову звiтнiсть були внесенi коригування для вiдображення впливу
зменшення купiвельної спроможностi української гривнi. Починаючи iз року, який
закiнчився 31 грудня 2001 року, економiка України перестала вважатися
гiперiнфляцiйною, вiдповiдно, балансова вартiсть статей власного капiталу,
вiдображена у фiнансовiй звiтностi Компанiї за перiод, який закiнчився 31 грудня 2000
року, була використана як основа для вiдображення балансової вартостi у фiнансовiй
звiтностi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2001 року, у подальшi роки. Основнi засоби
вiдображенi в облiку згiдно з переоцiненої вартостi. Нарахування амортизацiї основних
засобiв визначається строком їх корисного використання , амортизацiя нараховується
прямолiнiйним методом. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв визначається
строком їх корисного використання, амортизацiя нараховується прямолiнiйним
методом. Запаси включають сировину та матерiали , придбанi напiвфабрикати, паливо,
запаснi частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю, товари для
перепродажу, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети. Запаси вiдображаються за
меншою iз двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна
вартiсть запасiв включає витрати на сировину i, коли необхiдно, прямi витрати на
оплату працi й тi накладнi витрати, якi були понесенi у зв’язку iз доведенням запасiв до
їхнього поточного стану та мiсця розташування. Метод оцiнки запасiв - ФIФО, тобто за
собiвартiстю перших по часу надходження запасiв. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
включають грошовi кошти у касi, грошовi кошти на рахунках в банках, грошовi кошти
на депозитних рахунках на вимогу i депозити в банках iз первiсним термiном
погашення до трьох мiсяцiв. Кошти в iноземних валютах перераховуються по курсу
НБУ на момент складання звiту. Дебiторська заборгованiсть при первiсному визнаннi
вiдображається за справедливою вартiстю, а далi – за амортизованою вартiстю.
Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими iнструментами iз
фiксованими або такими що можна визначити платежами, якi не мають котирування на
активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть (включно з торговою
дебiторською заборгованiстю, короткостроковими iнвестицiями, а також грошовими
коштами та їхнiми еквiвалентами) оцiнюються за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого
збитку вiд знецiнення. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi,
що не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг. Доходи вiд реалiзацiї
оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або до отримання.
Доходи вiд реалiзацiї зменшуються на суму очiкуваних повернень вiд клiєнтiв,
торгових знижок та iнших аналогiчних вирахувань.Доходи вiд реалiзацiї товарiв
визнаються за умови виконання усiх наведених нижче умов:- компанiя передала
покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi iз володiнням товарами;- компанiя
бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється iз правом
володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданими товарами;- сума
доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;- iснує вiрогiднiсть, що
економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Компанiї; та понесенi або
очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Податки
пiдприємства розраховуються у вiдповiдностi до дiючого законодавства України, з
урахування суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у
звiтному перiодi. Поточний та вiдстрочений податки на прибуток визнаються як
витрати або доходи у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вони
вiдносяться до статей, якi визнаються безпосередньо у складi iнших сукупних доходiв
або власного капiталу (у цьому випадку податки також визнаються у складi iнших
сукупних доходiв або власного капiталу), або коли вони виникають у результатi
первiсного облiку об’єднання пiдприємств.
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ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
Керівництво несе відповідальність за підготовку консолідованої фінансової звітності, яка достовірно
відображає, у всіх суттєвих аспектах, консолідований фінансовий стан ПАТ „Рубіжанський картоннотарний комбінат” та його дочірніх підприємств (надалі – „Група”) станом на 31 грудня 2012 року, а також
консолідовані результати її діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, який
закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності („МСФЗ”).
Під час підготовки консолідованої фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
належний вибір і застосування облікової політики;
подання інформації, включно з обліковою політикою, у спосіб, який забезпечує її доцільність,
достовірність, порівнянність та зрозумілість;
додаткове розкриття інформації у випадках, коли дотримання спеціальних вимог МСФЗ є
недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій та умов на
консолідовані фінансовий стан та фінансові показники діяльності Групи;
здійснення оцінки щодо здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Керівництво також несе відповідальність за:
розробку, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у
всіх підрозділах Групи;
ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та
пояснити операції Групи і розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її консолідованого
фінансового стану і яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність консолідованої
фінансової звітності Групи вимогам МСФЗ;
ведення облікової документації та бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства
України;
застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Групи; та
виявлення і запобігання випадкам фінансових зловживань та інших порушень.
Консолідована фінансова звітність Групи за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, була затверджена
керівництвом 22 квітня 2013 року.
Від імені керівництва:

_______________________________________

_________________________________________

Геннадій Мінін/Генеральний директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

Олександр Бондаренко/Фінансовий директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ
Акціонерам Публічного акціонерного товариства „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”:
Основні відомості про емітента
Повна назва: Публічне акціонерне товариство „Рубіжанський картонно-тарний комбінат” (код ЄДРПОУ
01882551).
Адреса місцезнаходження: 93006, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 67.
Дата державної реєстрації: Зареєстровано Виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради Луганської
області, свідоцтво про державну реєстрацію №321163 від 28 квітня 2011 року.
Звіт щодо консолідованої фінансової звітності
Ми, Приватне акціонерне товариство („ПрАТ”) „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані”
(Зареєстроване Голосіївською районною в м. Києві Державною адміністрацією 5 жовтня 2009 року за
номером А01 306689; Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до реєстру аудиторських фірм
та аудиторів № 1973 від 22 червня 2001 року), згідно з угодою № AUD UA 12/128 від 3 грудня 2012 року,
провели аудит консолідованої фінансової звітності, яка додається, ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний
комбінат” та його дочірніх підприємств (надалі разом – „Група”), яка складається із консолідованого
звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 року та відповідних консолідованих звітів про
сукупні доходи, зміни у власному капіталі та рух грошових коштів за рік, який закінчився цією датою, а
також основних принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток (надалі разом –
„консолідована фінансова звітність”).
Відповідальність керівництва за підготовку консолідованої фінансової звітності
Керівництво несе відповідальність за підготовку і достовірне подання цієї консолідованої фінансової
звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також за створення такої
системи внутрішнього контролю, яка, на думку керівництва, є необхідною для підготовки консолідованої
фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень у результаті фінансових зловживань або
помилок.
Відповідальність аудиторів
Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на
основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту.
Ці стандарти вимагають обов’язкового виконання вимог професійної етики, а також планування та
проведення аудиту з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що ця консолідована фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів, які підтверджують суми
та розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур базується на
професійному судженні аудиторів, включно з оцінкою ризиків щодо суттєвих викривлень консолідованої
фінансової звітності у результаті фінансових зловживань або помилок. Оцінка таких ризиків включає
огляд системи внутрішнього контролю над підготовкою та достовірним поданням Групою
консолідованої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають певним
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Групи.
Аудит включає також оцінку доречності використання облікової політики та обґрунтованості
бухгалтерських оцінок, зроблених керівництвом, а також оцінку загального подання консолідованої
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовнопозитивної думки.
Основа для умовно-позитивної думки
Як зазначено у Примітці 13 до наведеної консолідованої фінансової звітності, станом на 31 грудня 2011
Група не виконала певні вимоги, визначені у довгостроковій кредитній угоді. Станом на 31 грудня 2011
року Група відобразила суми запозичених коштів за цією угодою у розмірі 467,475 тисяч гривень як
довгострокові зобов’язання. Незважаючи на те, що Група завершила процес підписання і реєстрації
кредитної угоди із поправками у квітні 2012 року, на нашу думку, класифікація цих позик як
довгострокових зобов’язань станом на 31 грудня 2011 року не відповідає вимогам Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку 1 „Подання фінансових звітів”, згідно з яким у випадку порушення
Групою умов довгострокової кредитної угоди на кінець звітного періоду, суми запозичень за такими
угодами повинні подаватися у складі короткострокових зобов’язань як такі, що підлягають погашенню
на вимогу. Наша аудиторська думка щодо консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31
грудня 2011 року, була відповідно модифікована. Наша аудиторська думка щодо консолідованої
фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, також модифікована внаслідок
можливого впливу цього питання на порівнянність показників звітного року з показниками попереднього
року.
Умовно-позитивна аудиторська думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного в основі для умовно-позитивної думки вище,
ця консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, консолідований
фінансовий стан Групи станом на 31 грудня 2012 року, а також консолідовані фінансові результати її
діяльності та рух грошових коштів за рік, який закінчився цією датою, у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Наш аудит було проведено з метою висловлення думки стосовно консолідованої фінансової звітності у
цілому. Додатки до консолідованої фінансової звітності (надалі – „Додатки”), зазначені у змісті на
сторінках 49-57, наводяться для цілей подання фінансового стану, результатів діяльності та руху
грошових коштів Групи у форматі, затвердженому Наказом „Про затвердження Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку” Міністерства Фінансів України № 87 від 31 березня 1999 року (із змінами та
доповненнями). Відповідальність за підготовку цих форм несе керівництво Групи, і вони були отримані
із відповідних облікових регістрів, використаних для підготовки консолідованої фінансової звітності.
Стосовно таких додатків були застосовані аудиторські процедури, які використовуються під час аудиту
консолідованої фінансової звітності, а також певні додаткові процедури, включно із порівнянням та
узгодженням таких форм безпосередньо із відповідними обліковими регістрами та самою
консолідованою фінансовою звітністю, а також інші додаткові процедури у відповідності до
Міжнародних стандартів аудиту. На нашу думку, такі додатки відображені достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, у відповідності до консолідованої фінансової звітності у цілому.
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Звіт щодо вимог законодавчих і нормативних актів
Аудит консолідованої фінансової звітності Групи, проведений нами, не мав на меті отримання
аудиторських доказів щодо окремих компонентів, елементів або приміток до консолідованої фінансової
звітності Групи та, відповідно, ми не висловлюємо думки щодо окремих компонентів, елементів або
приміток до цієї консолідованої фінансової звітності. Згідно вимог Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку №1360 „Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)” від 29 вересня 2011 року,
ми також повідомляємо про таке щодо Материнської компанії Групи ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний
комбінат” (надалі „Материнська компанія” або „Компанія”):
Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, вартість чистих активів акціонерного товариства
після закінчення другого та кожного наступного фінансового року має перевищувати суму
статутного капіталу. Станом на 31 грудня 2012 року статутний капітал Компанії становив 16,754
тисячі гривень, в той час як вартість чистих активів Компанії становила 1,699,498 тисяч гривень.
Ми розглянули іншу інформацію, підготовлену Материнською компанією, що подається до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у відповідності з вимогами Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1591 „Про затвердження Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів” від 19 грудня 2006 року, та не виявили суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається Групою та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
разом з фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився цією датою.
Під час проведення аудиту нами було оцінено ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок зловживань або помилок. Оцінка таких ризиків включає огляд системи внутрішнього
контролю над підготовкою та достовірним представленням фінансової звітності з метою розробки
аудиторських процедур, що відповідають певним обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю Компанії, включаючи контролі, спрямовані на
виявлення та запобігання фінансових зловживань. Відповідно, ми не висловлюємо думку щодо
цього питання.
Згідно вимог Закону України „Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17 вересня 2008 року
(надалі „Закон”) рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є
його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої
річної фінансової звітності товариства, приймається відповідним органом товариства.
При виконанні наших процедур під час аудиту фінансової звітності Компанії нашої уваги не
привернув жодний факт, який давав би нам підстави вважати, що Компанія не дотримується вимог
Закону України „Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17 вересня 2008 року щодо прийняття
рішень про виконання значних правочинів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року.
На момент проведення аудиту наявність органів корпоративного управління Компанії та їх
компетенція обумовлені Статутом Компанії. В Компанії діє Наглядова Рада на підставі
затвердженого Положення про Наглядову Раду. Відповідно до Закону, в Компанії діє Ревізійна
комісія, до функції якої входить контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії.
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Інші питання
Реквізити договору про проведення аудиту: Договір № AUD UA 12/128 від 3 грудня 2012 року.
Аудит проведено – з 3 грудня 2012 року по 22 квітня 2013 року.
22 квітня 2013 року
Сертифікований аудитор

Володимир Вахт

Сертифікат аудитора Серія А № 004313
Аудиторської палати України, виданий 19 липня 2000 року згідно з рішенням
Аудиторської палати України № 93 та подовжений 23 квітня 2009 року згідно з рішенням
Аудиторської палати України № 201/2 до 19 липня 2014 року
ПрАТ „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані”
Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48-50А, 01033
Генеральний директор

Євген Заноза

Сертифікат аудитора Серія А № 005431
Аудиторської палати України, виданий 26 червня 2003 року згідно з рішенням
Аудиторської палати України № 124 та подовжений 26 червня 2008 року згідно з рішенням Аудиторської
палати України №191/2 до 26 червня 2013 року
ПрАТ „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані”
Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48-50А, 01033
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ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ” ТА ЙОГО ДОЧІРНІ
ПІДПРИЄМСТВА
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
Примітки
АКТИВИ
Оборотні активи:
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Короткострокові інвестиції
Торгова дебіторська заборгованість
Інші оборотні активи
Короткострокова частина передоплати податку на прибуток
Податки до відшкодування
Запаси

4
5
6
7
8
9

Всього оборотних активів
Необоротні активи:
Основні засоби
Довгострокова частина передоплати податку на прибуток
Передоплати за основні засоби
Інші необоротні фінансові активи
Відстрочені податкові активи

10

14

Всього необоротних активів
Всього активів

2012

2011

91,072
6,308
223,082
28,584
17,292
60,479
180,395

29,433
82,872
179,876
30,519
21,334
36,279
184,705

607,212

565,018

1,933,905
16,521
7,633
3,064

1,908,417
3,224
2,369
-

1,961,123

1,914,010

2,568,335

2,479,028

169,683
2,110
2,952
119,561
32

94,739
4,644
5,610
88,233
32

294,338

193,258

370,391
118,683
2,784

467,475
109,143
2,358

491,858

578,976

16,754
917,570
840,667
7,148

16,754
894,304
795,736
-

1,782,139

1,706,794

2,568,335

2,479,028

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Короткострокові зобов’язання:
Кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов’язання
Податкові зобов’язання
Аванси отримані
Позики із терміном погашення до одного року
Дивіденди до сплати

12
11
13

Всього короткострокових зобов’язань
Довгострокові зобов’язання:
Позики із терміном погашення понад один рік
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання

13
14

Всього довгострокових зобов’язань
Власний капітал:
Акціонерний капітал
Резерв переоцінки
Нерозподілений прибуток
Накопичена курсова різниця
Всього власного капіталу
Всього зобов’язань і власного капіталу

15

Від імені керівництва:

_________________________________________
Геннадій Мінін/Генеральний директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

____________________________________
Олександр Бондаренко/Фінансовий директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

Примітки на сторінках 11–48 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
Примітки

2012

2011

Дохід від реалізації

17

1,642,508

1,541,320

Собівартість реалізації

18

(1,382,668)

(1,290,821)

259,840

250,499

19
20

(115,814)
(71,355)
(12,417)
(423)

(88,073)
(44,434)
(9,056)
(1,692)

10

(40,218)
15,477

9,540
7,865

Валовий прибуток
Операційні витрати, нетто:
Витрати на збут
Загальногосподарські та адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Збиток від вибуття основних засобів
(Збиток від знецінення)/сторнування у результаті переоцінки основних
засобів за попередні роки
Інші операційні доходи
Всього операційних витрат, нетто

(224,750)

(125,850)

35,090

124,649

6,890

10,489

(30,993)
(571)

49,973
(21,156)
(5,358)

10,416

158,597

(11,707)

(22,471)

Прибуток від операційної діяльності
Фінансові доходи
Прибуток, реалізований у результаті придбання дочірнього
підприємства
Фінансові витрати
Збиток від курсових різниць, нетто

1

Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток

14

Чистий (збиток)/прибуток за рік
Інші сукупні доходи:
Переоцінка основних засобів
Відстрочений податок, який виникає у результаті переоцінки основних
засобів
Курсові різниці у результаті перерахунку закордонних господарських
одиниць

(1,291)

136,126

10

83,037

233,290

14

(13,549)

(39,569)

7,148

-

Інші сукупні доходи за рік, за вирахуванням податку

76,636

193,721

Всього сукупних доходів за рік

75,345

329,847

(1,291)

136,126

75,345

329,847

(Збиток)/прибуток за рік, який належить власникам Материнської
компанії
Всього сукупних доходів за рік, які належать власникам Материнської
компанії
Від імені керівництва:

_____________________________________
Геннадій Мінін/Генеральний директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

____________________________________
Олександр Бондаренко/Фінансовий директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

Примітки на сторінках 11–48 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
Акціонерний
капітал
31 грудня 2010 року
Чистий прибуток за рік
Інші сукупні доходи за рік
Використання резерву переоцінки у
зв’язку із амортизацією та вибуттям
основних засобів, за вирахуванням
відстроченого податку
31 грудня 2011 року
Чистий збиток за рік
Інші сукупні доходи за рік
Використання резерву переоцінки у
зв’язку із амортизацією та вибуттям
основних засобів, за вирахуванням
відстроченого податку
31 грудня 2012 року

Резерв
переоцінки

Нерозподілений
прибуток

Накопичена
курсова
різниця

16,754

737,733

622,460

-

1,376,947

-

193,721

136,126
-

-

136,126
193,721

-

(37,150)

37,150

-

-

16,754

894,304

795,736

-

1,706,794

-

69,488

(1,291)
-

-

(46,222)

46,222

-

-

917,570

840,667

7,148

1,782,139

16,754

7,148

Від імені керівництва:

_____________________________________
Геннадій Мінін/Генеральний директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

Всього
власного
капіталу

____________________________________
Олександр Бондаренко/Фінансовий директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

Примітки на сторінках 11–48 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

(1,291)
76,636

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
Примітки
ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
Прибуток до оподаткування
Коригування для узгодження прибутку до оподаткування і чистих
грошових коштів, отриманих від операційної діяльності:
Знос та амортизація
Фінансові витрати
Фінансові доходи
Збиток від вибуття основних засобів
Збиток від знецінення/(сторнування) у результаті переоцінки
основних засобів за попередні роки
Списання до чистої вартості реалізації запасів
Зміна резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості
Збиток від курсових різниць, нетто
Прибуток, реалізований у результаті придбання дочірнього
підприємства

2012

2011

10,416

158,597

124,082
30,993
(6,890)
423

105,172
21,156
(10,489)
1,692

40,218
6,969
(425)
571

(9,540)
9,891
(785)
5,358

-

Операційний прибуток до змін в оборотному капіталі
(Збільшення)/зменшення торгової дебіторської заборгованості
Зменшення інших оборотних активів
Збільшення податків до відшкодування
Збільшення запасів
Збільшення кредиторської заборгованості та інших
короткострокових зобов’язань
Зменшення податкових зобов’язань
Збільшення інших довгострокових зобов’язань
(Зменшення)/збільшення авансів отриманих

(49,973)

206,357

231,079

(42,185)
5,196
(24,200)
(736)

4,237
6,865
(9,568)
(33,120)

58,053
(2,228)
426
(2,258)

23,989
(808)
1,558
2,804

Грошові кошти, отримані від операційної діяльності

198,425

227,036

Фінансові витрати сплачені
Податок на прибуток сплачений

(30,551)
(31,367)

(20,994)
(33,905)

136,507

172,137

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
Відсотки отримані
Надходження від вибуття інвестицій
Розміщення інвестицій
Придбання основних засобів
Надходження від вибуття основних засобів
Вибуття грошових коштів у результаті придбання дочірнього
підприємства
Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній
діяльності

6,890
630,426
(554,071)
(91,611)
190
1

-

(8,176)

10,489
1,305,585
(1,261,947)
(87,429)
53
(50,901)

(84,150)

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у тисячах українських гривень)
Примітки

2012

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
Надходження від позик
Погашення позик
Чисті грошові кошти, використані у фінансовій
діяльності
Чисте збільшення грошових коштів та їхніх еквівалентів
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на початок періоду

4

Вплив змін курсів обміну валют на залишок грошових коштів,
утримуваних в іноземних валютах
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на кінець періоду

4

2011

6,406
(92,545)

(78,270)

(86,139)

(78,270)

42,192

9,717

29,433

19,716

-

-

71,625

29,433

Від імені керівництва:

______________________________________
Геннадій Мінін/Генеральний директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

_____________________________________
Олександр Бондаренко/Фінансовий директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

Примітки на сторінках 11–48 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)

1.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
Ця консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Публічного акціонерного
товариства „Рубіжанський картонно-тарний комбінат” (ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний
комбінат”, „Материнська компанія”) та його дочірніх підприємств (див. таблицю внизу). Разом ці
компанії утворюють Групу компаній „Рубіжне” (або „Групу”).
Основна діяльність Групи пов’язана із виробництвом картону та пакування для споживчих товарів.
Продукція Групи реалізується в Україні та за кордоном. Усі виробничі операції Групи провадяться
на території України і Російської Федерації.
Головний офіс і основні виробничі потужності Групи розташовані за адресою: Україна, 93010, м.
Рубіжне, вул. Менделєєва, 67.
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат” є Материнською компанією Групи компаній
„Рубіжне”, яка складається із шістьох дочірніх підприємств, зареєстрованих в Україні, і одного
дочірнього підприємства, зареєстрованого у Російській Федерації. ПАТ „Рубіжанський картоннотарний комбінат” первісно було засноване у 1984 році як державне підприємство, а 30 червня 1994
року у ході процесу приватизації зареєстроване як акціонерне товариство відповідно до
законодавства України. Дочірні підприємства Групи та їхня основна діяльність станом на 31 грудня
були представлені таким чином:
Операційне
підприємство

Основна діяльність

Країна
реєстрації і
провадження
операційної
діяльності

Частка володіння Групи і
кількість утримуваних голосів
2012
2011

ТОВ „Трипільський
пакувальний
комбінат”

Виробництво гофрованого
картону для пакування

Україна

100.00%

100.00%

ТОВ „Донмакр”

Збір макулатури

Україна

100.00%

100.00%

ПАТ „ВЗП-2”

Збір макулатури

Україна

99.49%

97.29%

ТОВ „Вторма 1”

Збір макулатури

Україна

100.00%

100.00%

ТОВ „Вторма 2”

Збір макулатури

Україна

100.00%

-

ДП „Теплиця”

Вирощування
сільськогосподарської
продукції

Україна

100.00%

100.00%

ЗАТ „Пекеджинг
Кубань”

Виробництво гофрованого
картону для пакування

Російська
Федерація

100.00%

100.00%

Придбання та заснування дочірніх підприємств – У грудні 2012 року Група заснувала „ТОВ
Вторма 2” з акціонерним капіталом в 40 тисяч гривень.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
У грудні 2011 року Група придбала частку у розмірі 100.00% в ЗАТ „Пекеджинг Кубань” за
грошову компенсацію у розмірі 72,217 тисяч гривень, яка була виплачена у грудні 2012 року
(Примітка 21). Справедлива вартість ідентифікованих активів і зобов’язань консолідованого
підприємства ЗАТ „Пекеджинг Кубань” станом на дату придбання була представлена таким чином:
Справедлива
вартість,
визнана на дату
придбання

Балансова
вартість
(не перевірено
аудитом)

Основні засоби
Відстрочений податковий актив

61,834
-

36,101
4,389

Всього необоротних активів

61,834

40,490

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Торгова дебіторська заборгованість
Інші оборотні активи
Податки до відшкодування і передоплати за податками
Запаси

21,316
37,032
1,966
194
14,648

21,316
37,725
1,966
194
14,905

Всього оборотних активів

75,156

76,106

136,990

116,596

1,061
9,318
3,487
934

366
9,284
3,487
934

14,800

14,071

Всього активів
Відстрочене податкове зобов’язання
Кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов’язання
Податкові зобов’язання
Аванси отримані
Всього зобов’язань
Чисті придбані активи

122,190

Справедлива вартість компенсації

72,217

Прибуток реалізований у результаті придбання

49,973

Грошова компенсація сплачена
За вирахуванням: Отриманих грошових коштів

72,217
(21,316)

Вибуття грошових коштів у результаті придбання дочірнього
підприємства

50,901

Ця консолідована фінансова звітність була затверджена до випуску 22 квітня 2013 року.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
2.

ОСНОВА ПОДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ
ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Основа подання консолідованої фінансової звітності – Консолідована фінансова звітність, яка
додається, підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності („МСФЗ”),
випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку („РМСБО”). Група вперше
підготувала консолідовану фінансову звітність згідно з МСФЗ станом на 1 січня 2003 року.
Підприємства, які складають Групу, ведуть свій бухгалтерський облік відповідно до нормативних
вимог щодо ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні та Російській
Федерації. Місцеві принципи і процедури бухгалтерського обліку можуть відрізнятися від
принципів бухгалтерського обліку, загальноприйнятих згідно з МСФЗ. Відповідно, ця
консолідована фінансова звітність, підготовлена на основі бухгалтерських записів підприємств, що
входять до складу Групи, згідно з місцевими принципами бухгалтерського обліку, відображає
коригування, необхідні для того, щоб така фінансова звітність була представлена згідно з вимогами
МСФЗ.
Ця консолідована фінансова звітність Групи підготовлена на основі принципу історичної вартості,
за винятком:
основних засобів, які оцінювались за переоціненою вартістю, яка є справедливою вартістю на
дату здійснення періодичних переоцінок, за вирахуванням будь-якого накопиченого у
подальшому зносу та накопиченого у подальшому збитку від знецінення, якщо такі є, та
(ii) певних фінансових інструментів, які оцінюються у відповідності до вимог МСБО 39
„Фінансові інструменти: визнання та оцінка”.
(i)

Прийняття до застосування нових і переглянутих Міжнародних стандартів фінансової
звітності - прийнята до застосування облікова політика відповідає політиці за попередній
фінансовий рік, за виключенням нових і переглянутих МСФЗ та тлумачень КТМФЗ, які набули
чинності станом на 1 січня 2012 року:
МСФЗ 1 (переглянутий у 2008 році) „Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності” – Поправки для відображення впливу сильної гіперінфляції. Набрали чинності із 1
липня 2011 року;
МСФЗ 1 (переглянутий у 2008 році) „Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності” – Поправки для усунення фіксованих дат для підприємств, які застосовують МСФЗ
уперше. Набрали чинності із 1 липня 2011 року;
МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: розкриття інформації” – Поправки із питань передачі
фінансових активів. Набрали чинності із 1 липня 2011 року;
МСБО 12 „Податок на прибуток” – Відстрочений податок: відшкодування відповідних активів.
Набрали чинності із 1 січня 2012 року.
Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартів не вплинуло жодним чином на
фінансовий стан або показники діяльності Групи.
Поправки до МСБО 24 – Звільнення від розкриття інформації, запроваджене в МСБО 24
(переглянутому у 2011 році), не впливає на Групу, оскільки Група не є державним підприємством.
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Стандарти і тлумачення випущені, але які іще не набрали чинності – На дату затвердження цієї
консолідованої фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також поправки до стандартів
були випущені, але іще не набрали чинності:
Стандарти і тлумачення

Поправки до МСБО 1 „Подання фінансових звітів” – Переглянутий спосіб
подання інших сукупних доходів
МСБО 27 „Окрема фінансова звітність” (переглянутий у 2011 році)
МСБО 28 „Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства”
(переглянутий у 2011 році)
МСФЗ 10 „Консолідована фінансова звітність”
МСФЗ 11 „Угоди про спільну діяльність”
МСФЗ 12 „Розкриття інформації щодо часток в інших підприємствах”
МСФЗ 13 „Оцінка справедливої вартості”
КТМФЗ 20 „Витрати на роботи із розкриття кар’єру на виробничому етапі
експлуатації наземного родовища”
Поправки до МСБО 19 „Виплати працівникам” – Проекти щодо виплати
пенсійних зобов’язань та вихідної допомоги
Поправки до МСФЗ 1 „Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності” – Облік державних кредитів, наданих за ставкою нижчою за ринкову
під час переходу до МСФЗ
Поправки до МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: розкриття інформації” –
Взаємний залік фінансових активів та фінансових зобов’язань
Поправки до МСБО 32 „Фінансові інструменти: подання інформації” –
Рекомендації до застосування щодо взаємного заліку фінансових активів та
фінансових зобов’язань
Поправки до МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: розкриття інформації” –
Розкриття інформації про перше застосування МСФЗ 9
МСФЗ 9 „Фінансові інструменти: класифікація та оцінка” – Облік фінансових
зобов’язань та припинення їхнього визнання

Набувають чинності для річних
періодів, які починаються на або
після:
1 липня 2012 року
1 січня 2013 року
1 січня 2013 року
1 січня 2013 року
1 січня 2013 року
1 січня 2013 року
1 січня 2013 року
1 січня 2013 року
1 січня 2013 року
1 січня 2013 року
1 січня 2013 року
1 січня 2014 року
1 січня 2015 року
1 січня 2015 року

Наразі керівництво здійснює оцінку щодо впливу від прийняття до застосування МСФЗ 9
„Фінансові інструменти: класифікація та оцінка”, МСФЗ 10 „Консолідована фінансова звітність”,
МСФЗ 12 „Розкриття інформації про частки в інших підприємствах”, МСФЗ 13 „Оцінка
справедливої вартості”, поправок до МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: розкриття інформації”. Що
стосується інших стандартів і тлумачень, то, на думку керівництва, їхнє прийняття у майбутніх
періодах суттєво не вплине на консолідовану фінансову звітність Групи.
Застосування припущення щодо здатності Групи продовжувати свою діяльність на
безперервній основі ‒ Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі
припущення щодо здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі, яке
передбачає реалізацію активів і погашення зобов’язань під час звичайної господарської діяльності.
Функціональна валюта і валюта подання – Ця консолідована фінансова звітність подається в
українській гривні, яка є валютою подання Групи. Функціональною валютою російського
підприємства Групи є російський рубль, а українських підприємств – українська гривня.
Перерахунок фінансової звітності дочірнього підприємства у валюту подання Групи здійснюється у
відповідності до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 21 (переглянутого у 2003
році) „Вплив змін курсів обміну валют”.
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Згідно з вимогами МСБО 21 активи та зобов’язання перераховуються у валюту подання за курсами
обміну, які діяли на кожну звітну дату; статті доходів і витрат за всі подані періоди
перераховуються за курсами обміну валют, які діяли на дати відповідних операцій або за курсами,
які приблизно дорівнювали фактичному курсу (зазвичай, середньому курсу обміну за період),
причому всі курсові різниці, які виникають у результаті такого перерахунку, визнаються
безпосередньо у складі накопиченої курсової різниці у інших сукупних доходах і відображаються у
складі власного капіталу.
Операції в іноземних валютах – Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти,
первісно відображаються за курсами обміну, які діяли на дати відповідних операцій. Монетарні
активи та зобов’язання, виражені у таких валютах, перераховуються за курсами обміну, які
переважали на звітну дату. Немонетарні статті, які відображаються за справедливою вартістю,
деноміновані в іноземних валютах, перераховуються за курсами обміну, які переважали на дату
визначення справедливої вартості. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в
іноземних валютах, не перераховуються. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, які
виникають внаслідок курсових різниць, включаються до складу консолідованого прибутку або
збитку за період.
Курсові різниці за монетарними статтями визнаються у складі прибутку або збитку того періоду, в
якому вони виникають, за виключенням таких випадків:
курсові різниці за позиками в іноземній валюті, які стосуються об’єктів незавершеного
будівництва для майбутнього використання у виробничих цілях, включаються у первісну
вартість таких активів, коли вони вважаються коригуванням витрат на відсотки за цими
позиками в іноземній валюті;
курсові різниці за монетарними статтями до отримання від або до сплати підприємствам, які
провадять іноземну діяльність, погашення яких не планується або маловірогідне (відповідно,
вони формують частину чистої інвестиції в іноземну діяльність), визнаються первісно у складі
інших сукупних доходів і змінюють свою класифікацію із власного капіталу на прибуток або
збиток після погашення монетарних статей.
У результаті вибуття іноземної діяльності (тобто вибуття усієї частки Групи в іноземній діяльності,
або вибуття, яке передбачає втрату контролю над дочірнім підприємством, яке провадить іноземну
діяльність, або вибуття, яке передбачає втрату істотного впливу над асоційованою компанією, яка
провадить іноземну діяльність) усі курсові різниці, накопичені у складі власного капіталу щодо
такої діяльності і які належать власникам Материнської компанії, змінюють свою класифікацію на
прибуток або збиток.
У випадку часткового вибуття, яке не призводить до втрати Групою контролю над дочірнім
підприємством, яке провадить іноземну діяльність, пропорційна частка накопичених курсових
різниць відноситься до неконтрольних часток володіння і не визнається у складі прибутку або
збитку. Для всіх інших випадків часткового вибуття (тобто зменшення частки володіння Групи в
асоційованих компаніях, яке не призводить до втрати Групою істотного впливу) пропорційна частка
накопичених курсових різниць змінює свою класифікацію на прибуток або збиток.
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Відповідні курси обміну валют були представлені таким чином:

Гривня/
долар США
Гривня/євро
Гривня/
російський рубль

Станом на
31 грудня
2012 року

Середній
курс обміну
валют за
2012 рік

Станом на
31 грудня
2011 року

Середній
курс обміну
валют за
2011 рік

Станом на
31 грудня
2010 року

7.9930
10.5372

7.9910
10.2692

7.9898
10.2981

7.9677
11.0926

7.9617
10.5731

0.2632

0.2574

0.2495

0.2717

0.2612

Облік в умовах гіперінфляції – До 1 січня 2001 року економіка України вважалась
гіперінфляційною згідно з МСБО 29 „Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”. Відповідно, у
консолідовану фінансову звітність були внесені коригування для відображення впливу зменшення
купівельної спроможності української гривні.
Починаючи із року, який закінчився 31 грудня 2001 року, економіка України перестала вважатися
гіперінфляційною, відповідно, балансова вартість статей власного капіталу, відображена у
консолідованій фінансовій звітності Групи за період, який закінчився 31 грудня 2000 року, була
використана як основа для відображення балансової вартості у консолідованій фінансовій звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2001 року, у подальші роки.
Об’єднання підприємств – Придбання підприємств обліковується з використанням методу
придбання. Сума компенсації, яка передається в ході операції об’єднання підприємств, оцінюється
за справедливою вартістю, яка розраховується як сума справедливої вартості на дату придбання
активів, переданих Групою, зобов’язань Групи перед колишніми власниками підприємства, яке
купується, та часток власного капіталу, наданих Групою в обмін на отриманий контроль над
підприємством. Витрати, пов’язані з операцією придбання, зазвичай визнаються у складі
консолідованого прибутку або збитку того періоду, в якому вони були понесені.
Ідентифіковані придбані активи та прийняті зобов’язання визнаються за справедливою вартістю на
дату придбання, за виключенням випадків коли:
відстрочені податкові активи та зобов’язання або активи, пов’язані з угодами на виплати
працівникам, визнаються та оцінюються у відповідності до вимог МСБО 12 „Податок на
прибуток” та МСБО 19 „Виплати працівникам”, відповідно; та
активи (або групи вибуття), які класифікуються як утримувані для продажу у відповідності до
МСФЗ 5 „Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”, оцінюються у
відповідності до цього стандарту.
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Гудвіл оцінюється як перевищення суми переданої компенсації, суми будь-яких неконтрольних
часток володіння у підприємстві, яке купується, та справедливої вартості раніше утримуваних
покупцем часток власного капіталу у підприємстві, яке купується (якщо такі є), над чистою сумою,
на дату придбання, вартості придбаних ідентифікованих активів та прийнятих на себе зобов’язань.
Якщо, після переоцінки, чиста сума, на дату придбання, вартості придбаних ідентифікованих
активів та прийнятих на себе зобов’язань перевищує суму переданої компенсації, суми будь-яких
неконтрольних часток володіння у підприємстві, яке купується, та справедливої вартості раніше
утримуваних покупцем часток власного капіталу у підприємстві, яке купується (якщо такі є), то таке
перевищення визнається негайно у складі консолідованого прибутку або збитку як прибуток від
придбання зі знижкою.
Неконтрольні частки володіння, які існують на дату придбання і дають право їхнім власникам на
пропорційну частку чистих активів підприємства у випадку його ліквідації, первісно можуть
оцінюватися або за справедливою вартістю, або пропорційно до частки неконтрольних часток
володіння у визнаній вартості ідентифікованих чистих активів підприємства, яке купується. Вибір
методу оцінки здійснюється для кожної операції окремо. Інші види неконтрольних часток володіння
оцінюються за справедливою вартістю або, коли застосовується, згідно з методом, визначеним в
інших МСФЗ.
У випадку коли компенсація, яку Група передала в операції об’єднання підприємств, містить у собі
активи або зобов’язання, які виникли у результаті угоди про умовну компенсацію, то умовна
компенсація оцінюється за справедливою вартістю на дату придбання і включається до складу
компенсації, яка була передана під час операції об’єднання підприємств. У зміни справедливої
вартості умовного зобов’язання, які кваліфікуються як коригування періоду оцінки, вносяться
коригування ретроспективно, із відповідними коригуваннями гудвілу. Коригування періоду оцінки
являють собою коригування, які виникають у результаті отримання додаткової інформації протягом
періоду оцінки (який не може бути більше одного року від дати придбання) щодо фактів та
обставин, які існували на дату придбання.
Подальший облік змін справедливої вартості умовної компенсації, які не кваліфікуються як
коригування періоду оцінки, залежить від класифікації умовної компенсації. Умовна компенсація,
яка була класифікована як власний капітал, не переоцінюється на подальші звітні дати, а її
подальше врегулювання обліковується у складі власного капіталу. Умовна компенсація, яка була
класифікована як актив або зобов’язання, переоцінюється на подальші звітні дати у відповідності до
вимог МСБО 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка” або МСБО 37 „Резерви, умовні
зобов’язання та умовні активи”, відповідно, причому відповідні прибуток або збиток, які виникають
при цьому, визнаються у складі консолідованого прибутку або збитку.
Зміна часток власності Групи в дочірніх підприємствах, які не призводять до втрати контролю
Групи над дочірніми підприємствами, обліковуються як операції з власним капіталом. У балансову
вартість часток Групи та неконтрольних часток володіння вносяться коригування для відображення
змін у їхніх відносних частках у дочірніх підприємствах. Будь-яка різниця між сумою, на яку
коригуються неконтрольні частки володіння, і справедливою вартістю компенсації сплаченої або до
отримання визнається безпосередньо у складі власного капіталу та стосується акціонерів
Материнської компанії.
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У разі придбання юридичної особи, яка не являє собою господарську діяльність, вартість групи
активів розподіляється на окремі ідентифіковані активи у групі на основі їхньої відносної
справедливої вартості.
Фінансові інструменти – Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються, коли Група стає
стороною у контрактних взаємовідносинах щодо певного інструмента.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю.
Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску фінансових
активів та фінансових зобов’язань (окрім фінансових активів та фінансових зобов’язань, які
відображаються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або
збиток), додаються до або вираховуються зі справедливої вартості фінансових активів або
фінансових зобов’язань, відповідно, під час первісного визнання. Витрати на здійснення операції,
які безпосередньо стосуються придбання фінансових активів або фінансових зобов’язань, які
відображаються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток,
визнаються негайно у складі консолідованого прибутку або збитку.
Фінансові активи
Фінансові активи ‒ Фінансові активи визнаються та припиняють визнаватися на дату розрахунків.
Дата розрахунків являє собою дату здійснення передачі активу Групі або Групою. Облік на дату
розрахунків передбачає (а) визнання активу у день його отримання Групою та (б) припинення
визнання активу і визнання будь-якого прибутку або збитку від його вибуття у день його постачання
Групою. Під час обліку на дату розрахунків Група обліковує будь-яку зміну справедливої вартості
активу, який має бути отриманий у період між датою операції та датою розрахунків, так само, як
вона обліковує придбаний актив. Іншими словами, зміна вартості не визнається щодо активів, які
відображаються за первісною або амортизованою вартістю; вона визнається у складі
консолідованого прибутку або збитку стосовно активів, класифікованих як фінансові активи за
справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток; і визнається у
складі власного капіталу для фінансових активів, класифікованих як наявні для продажу.
Фінансові активи Групи класифікуються як кредити та дебіторська заборгованість. Класифікація
залежить від характеру і мети фінансових активів та визначається на момент їхнього первісного
визнання.
Кредити та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими інструментами із фіксованими
або такими що можна визначити платежами, які не мають котирування на активному ринку.
Кредити та дебіторська заборгованість (включно з торговою дебіторською заборгованістю,
короткостроковими інвестиціями, а також грошовими коштами та їхніми еквівалентами)
оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки, за
вирахуванням будь-якого збитку від знецінення.
Доходи з відсотків визнаються із застосуванням ефективної відсоткової ставки, за виключенням
короткострокової торгової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не буде суттєвим.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
Метод ефективної відсоткової ставки ‒ Метод ефективної відсоткової ставки являє собою метод
розрахунку амортизованої вартості фінансового активу або зобов’язання та розподілу доходів або
витрат з відсотків протягом відповідного періоду. Ефективна відсоткова ставка являє собою ставку,
яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження або виплати грошових коштів (у тому числі
усі гонорари за договорами сплачені або отримані, які становлять невід’ємну частину ефективної
відсоткової ставки, витрати на здійснення операції та інші премії або дисконти) протягом
очікуваного строку використання фінансового активу або, коли доцільно, коротшого періоду.
Короткострокові інвестиції – Короткострокові інвестиції включають депозити в банках із
первісним терміном погашення більше ніж три місяця.
Грошові кошти та їхні еквіваленти ‒ Грошові кошти та їхні еквіваленти включають грошові
кошти у касі, грошові кошти на рахунках в банках, грошові кошти на депозитних рахунках на
вимогу і депозити в банках із первісним терміном погашення до трьох місяців.
Знецінення фінансових активів ‒ Фінансові активи оцінюються на наявність ознак знецінення на
кожну звітну дату. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об’єктивні свідчення
того, що у результаті однієї або більше подій, які відбулися після первісного визнання фінансового
активу, очікуваний майбутній рух грошових коштів від цієї інвестиції зазнав негативного впливу.
Об’єктивні свідчення знецінення можуть включати:
значні фінансові труднощі емітента або контрагента; або
порушення умов договору, наприклад невиконання зобов’язань або несплату у строк відсотків
або основної суми заборгованості; або
коли існує ймовірність, що позичальник збанкрутує або буде проводити фінансову
реорганізацію.
Для фінансових активів, які відображаються за амортизованою вартістю, сумою збитку від
знецінення є різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних
майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих за первісною ефективною відсотковою ставкою
для цього фінансового активу.
Балансова вартість фінансового активу зменшується на суму збитку від знецінення безпосередньо
для всіх фінансових активів, за винятком торгової дебіторської заборгованості, для якої балансова
вартість зменшується через використання рахунку резерву. У тих випадках коли торгова
дебіторська заборгованість вважається безнадійною, вона списується за рахунок резерву. Подальше
відшкодування раніше списаних сум здійснюється за рахунок резервів. Зміна балансової вартості
рахунку резерву визнається у складі консолідованого прибутку або збитку.
Якщо, у подальшому періоді, сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення можна
об’єктивно віднести до події, яка відбулася після визнання знецінення, то раніше визнаний збиток
від знецінення сторнується за рахунок консолідованого прибутку або збитку у тій мірі, в якій
балансова вартість інвестиції на дату сторнування знецінення не перевищує суму амортизованої
вартості, яка була б визначена, якби знецінення не було визнане.
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Припинення визнання фінансових активів ‒ Група припиняє визнавати фінансовий актив лише в тих
випадках, коли припиняють свою дію договірні права на потоки грошових коштів від цього активу,
або ж коли вона передає фінансовий актив і всі істотні ризики й вигоди, пов’язані із володінням цим
активом, іншому підприємству. Якщо Група не передає і не залишає за собою усі істотні ризики й
вигоди, пов’язані із володінням активом, і продовжує контролювати переданий актив, тоді вона
визнає свою збережену частку в цьому активі та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй,
можливо, потрібно буде заплатити. Якщо Група зберігає усі істотні ризики й вигоди, пов’язані із
володінням переданим фінансовим активом, вона продовжує визнавати цей фінансовий актив, а
також визнає забезпечені заставою суми позик у розмірі отриманих надходжень.
Фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу – Боргові інструменти та інструменти
власного капіталу, випущені підприємствами Групи, класифікуються або як фінансові зобов’язання,
або як власний капітал у залежності від сутності договірних відносин та визначень фінансового
зобов’язання та інструмента власного капіталу.
Фінансові зобов’язання – Фінансові зобов’язання Групи класифікуються на категорію „інших
фінансових зобов’язань” і включають кредити та позики, торгову та іншу кредиторську
заборгованість, яка включає торгову кредиторську заборгованість, нараховані витрати із виплат
працівникам та нараховані зобов’язання. Інші фінансові зобов’язання первісно оцінюються за
справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції, і у подальшому оцінюються
за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки, що є основою
для визначення фінансових витрат.
Інструменти власного капіталу – Інструмент власного капіталу являє собою будь-який договір,
який свідчить про залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх його
зобов’язань. Інструменти власного капіталу, випущені Групою, визнаються у сумі отриманих
надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхній випуск.
Операція викупу інструментів власного капіталу Компанії визнається та вираховується
безпосередньо із власного капіталу. Жодного прибутку або збитку не визнається у складі прибутку
або збитку у результаті придбання, продажу, випуску або анулювання інструментів власного
капіталу Компанії.
Взаємний залік фінансових інструментів – Фінансові активи і фінансові зобов’язання взаємно
зараховуються, а чиста сума відображається у консолідованому звіті про фінансовий стан тоді, і
тільки тоді, коли існує забезпечене законом право взаємного заліку визнаних сум та існує намір
врегулювати їх на нетто-основі, або реалізувати активи та одночасно погасити зобов’язання.
Запаси – Запаси, в основному, складаються із сировини, яка використовується у процесі
виробництва, незавершеного виробництва, напівфабрикатів і готової продукції. Запасні частини
представлені витратними запасними частинами для технічного обслуговування, часткового або
капітального ремонту обладнання. Запаси відображаються за меншою із двох величин: первісної
вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину і,
коли необхідно, прямі витрати на оплату праці й ті накладні витрати, які були понесені у зв’язку із
доведенням запасів до їхнього поточного стану та місця розташування.
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Первісна вартість запасів розраховується за методом „перше надходження – перше вибуття”. Чиста
вартість реалізації визначається виходячи з очікуваної ціни продажу, за вирахуванням усіх витрат на
завершення виробництва і витрат на маркетинг, реалізацію і збут.
Основні засоби – Група застосовує модель переоцінки для визначення балансової вартості своїх
основних засобів. Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю, яка являє собою
справедливу вартість на дату переоцінки, за вирахуванням будь-якого подальшого накопиченого
зносу та подальших накопичених збитків від знецінення.
Капіталізовані витрати включають істотні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які
збільшують строки їхнього корисного використання або покращують їхню здатність генерувати
доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним
вище критеріям капіталізації, визнаються у складі консолідованого прибутку або збитку того
періоду, в якому вони були понесені.
Якщо балансова вартість активу збільшується у результаті переоцінки, то це збільшення
відноситься безпосередньо до складу інших сукупних доходів як резерв переоцінки. Однак, таке
збільшення визнається у складі консолідованого прибутку або збитку у тій мірі, в якій воно сторнує
зменшення у результаті переоцінки того самого активу, раніше визнаного у складі консолідованого
прибутку або збитку. Якщо балансова вартість активу зменшується у результаті переоцінки, то це
зменшення визнається у складі консолідованого прибутку або збитку. Однак, таке зменшення
відноситься безпосередньо до складу резерву переоцінки в інших сукупних доходах у розмірі будьякого кредитового балансу, який існує у складі резерву переоцінки стосовно цього активу.
Переоцінки основних засобів здійснюються з достатньою регулярністю із тим, щоб їхня балансова
вартість не відрізнялася суттєво від вартості, яка була б визначена із застосуванням справедливої
вартості на кінець кожного звітного періоду.
Амортизація основних засобів визнається у складі консолідованого прибутку або збитку. Резерв
переоцінки переводиться до нерозподіленого прибутку по мірі використання активу Групою,
причому сума переведеного резерву переоцінки являє собою різницю між амортизацією на основі
переоціненої балансової вартості активу і амортизацією на основі первісної вартості активу.
Переведення із резерву переоцінки до складу нерозподіленого прибутку здійснюється не через
консолідований прибуток або збиток. У випадку подальшого продажу або ліквідації об’єкта
переоцінених основних засобів відповідний залишок резерву переоцінки переводиться
безпосередньо до складу нерозподіленого прибутку.
Сума, яка підлягає амортизації, представляє собою справедливу вартість об’єкта основних засобів,
за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу являє собою
розрахункову суму, яку підприємство одержало б на поточний момент від продажу об’єкта
основних засобів, за вирахуванням очікуваних витрат на вибуття, якби цей актив уже досяг того
віку й стану, в якому, ймовірно, він буде перебувати у кінці свого строку корисного використання.
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Амортизація основних засобів призначена для списання суми активу, яка підлягає амортизації,
окрім землі, незавершеного будівництва і невстановленого обладнання, протягом строку корисного
використання активу і розраховується із використанням прямолінійного методу. Строки корисного
використання груп основних засобів представлені таким чином:
Будівлі
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Офісне обладнання та меблі
Нематеріальні активи

11–50 років
6–30 років
6–10 років
5–10 років
4 роки

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації
переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з
попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки.
Прибутки або збитки, які виникають у результаті вибуття або вилучення об’єкта основних засобів,
визначаються як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і
визнаються у складі консолідованого прибутку або збитку.
Незавершене будівництво і невстановлене обладнання відображаються за історичною вартістю, яка
включає витрати, безпосередньо пов’язані із будівництвом основних засобів, у тому числі
відповідну частку змінних накладних витрат, пов’язаних із будівництвом. Незавершене будівництво
не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, аналогічно до інших об’єктів основних
засобів, починається із моменту готовності цих активів до експлуатації, тобто коли вони
знаходяться у місці й стані, які забезпечують його функціонування у відповідності із намірами
керівництва.
Знецінення основних засобів – На кінець кожного звітного періоду Група переглядає балансову
вартість своїх основних засобів для виявлення будь-яких ознак того, що ці активи втратили частину
своєї вартості внаслідок знецінення. За наявності будь-яких таких ознак здійснюється оцінка суми
відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо таке
знецінення мало місце). Якщо неможливо здійснити оцінку суми відшкодування окремого активу,
Група оцінює суму відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, до якої належить цей актив.
У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послідовну основу для розподілу активів,
корпоративні активи також розподіляються на окремі одиниці, які генерують грошові кошти, або,
інакше, вони розподіляються до найменшої групи одиниць, які генерують грошові кошти, для яких
можна визначити обґрунтовану та послідовну основу для розподілу.
Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу із величин: справедливої вартості, за
вирахуванням витрат на продаж, та вартості під час використання. При оцінці вартості під час
використання сума очікуваних майбутніх потоків грошових коштів дисконтується до їхньої
теперішньої вартості із використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, характерні для активу, стосовно якого не
були скориговані оцінки майбутніх потоків грошових коштів.
Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові
кошти) менша за його балансову вартість, то балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує
грошові кошти) зменшується до суми його очікуваного відшкодування.
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Збиток від знецінення визнається негайно у складі консолідованого прибутку або збитку, за
винятком випадків коли відповідний актив відображається за переоціненою вартістю. У цьому
випадку збиток від знецінення відображається як зменшення у результаті переоцінки. У випадках
коли збиток від знецінення у подальшому сторнується, балансова вартість активу (або одиниці, яка
генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки його суми відшкодування, але таким
чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б
визначена, якби для активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки не був
визнаний збиток від знецінення. Сторнування збитку від знецінення визнається негайно у складі
консолідованого прибутку або збитку, крім випадків коли відповідний актив відображається за
переоціненою вартістю. У цьому випадку сторнування збитку від знецінення відображається як
збільшення у результаті переоцінки.
Витрати за позиками – Витрати за позиками, які безпосередньо стосуються придбання,
будівництва або виробництва кваліфікованих активів, тобто активів, для підготовки яких до їхнього
використання за призначенням або продажу потрібен істотний період часу, додаються до первісної
вартості цих активів до того моменту, поки такі активи не будуть, в основному, готові до їхнього
використання за призначенням або продажу.
Усі інші витрати за позиками визнаються у складі консолідованого прибутку або збитку того
періоду, в якому вони були понесені.
Оренда ‒ Оренда класифікується як фінансова, коли, за умовами оренди, орендар приймає на себе
усі істотні ризики та вигоди, пов’язані із володінням орендованим активом. Уся інша оренда
класифікується як операційна.
Група як орендодавець ‒ Доходи з операційної оренди визнаються на прямолінійній основі
протягом строку дії відповідної оренди. Первісні прямі витрати орендодавців, які стосуються
підготовки та укладення договорів операційної оренди, додаються до балансової вартості
орендованого активу і визнаються на прямолінійній основі протягом строку дії оренди.
Група як орендар ‒ Платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на
прямолінійній основі протягом строку дії відповідної оренди, за виключенням випадків коли інший
системний спосіб краще характеризує ті часові рамки, в яких можуть бути реалізовані економічні
вигоди від орендованого активу. Умовні орендні платежі, які виникають за договорами операційної
оренди, визнаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені.
Податок на прибуток ‒ Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточного податку на
прибуток та відстроченого податку.
Поточний податок ‒ Поточний податок базується на оподатковуваному прибутку за рік.
Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у консолідованому звіті про
сукупні доходи, тому що в нього не включені статті доходів або витрат, які підлягають
оподатковуванню або відносяться на валові витрати в інші роки, а також тому що в нього не
включаються статті, які ніколи не підлягають оподатковуванню або не відносяться на валові
витрати в цілях оподаткування. Зобов’язання Групи з поточного податку на прибуток
розраховується із використанням податкових ставок, які діяли на кінець звітного періоду.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
Відстрочений податок ‒ Відстрочений податок визнається стосовно різниць між балансовою
вартістю активів і зобов’язань у консолідованій фінансовій звітності та відповідними податковими
базами, які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку, і обліковується із
використанням методу балансових зобов’язань. Відстрочені податкові зобов’язання зазвичай
визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи зазвичай
визнаються для всіх тимчасових різниць, які відносяться на валові витрати у обсязі, щодо якого
існує ймовірність того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна
буде реалізувати ці тимчасові різниці, які відносять на валові витрати. Такі активи і зобов’язання не
визнаються, якщо тимчасові різниці виникають з гудвілу або у результаті первісного визнання (крім
випадків об’єднання підприємств) інших активів і зобов’язань у рамках операції, яка не впливає ні
на оподатковуваний прибуток, ні на обліковий прибуток.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо оподатковуваних тимчасових різниць,
пов’язаних з інвестиціями у дочірні підприємства, за виключенням випадків коли Група здатна
контролювати сторнування тимчасових різниць та існує ймовірність, що така тимчасова різниця не
буде сторнована у найближчому майбутньому. Відстрочені податкові активи, які виникають із
тимчасових різниць, які відносяться на валові витрати, пов’язаних з такими інвестиціями і частками,
визнаються лише у тому обсязі, стосовно якого існує вірогідність отримання достатнього
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати вигоди від цих тимчасових
різниць, і їх передбачається сторнувати у найближчому майбутньому.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного
періоду і зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, який дозволить відшкодувати усю або частину суми цього активу.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за податковими ставками, які, як
очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому актив буде реалізований або буде
погашене зобов’язання, на основі податкових ставок (або податкових законів), які діяли на кінець
звітного періоду. Оцінка відстрочених податкових зобов’язань і активів відображає податкові
наслідки, які можуть виникнути у результаті використання Групою на кінець звітного періоду того
або іншого методу для відшкодування або погашення балансової вартості своїх активів та
зобов’язань.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання взаємно заліковуються, коли існує юридично
закріплене право заліку поточних податкових активів за рахунок поточних податкових зобов’язань,
і коли вони відносяться до податків на прибуток, які стягуються одним і тим самим податковим
органом, і Група має намір взаємно зарахувати поточні податкові активи та зобов’язання на неттооснові.
Поточний та відстрочений податки на прибуток за період ‒ Поточний та відстрочений податки
на прибуток визнаються як витрати або доходи у складі консолідованого прибутку або збитку, за
винятком випадків коли вони відносяться до статей, які визнаються безпосередньо у складі інших
сукупних доходів або власного капіталу (у цьому випадку податки також визнаються у складі інших
сукупних доходів або власного капіталу), або коли вони виникають у результаті первісного обліку
об’єднання підприємств. У випадку коли поточний або відстрочений податки виникають у
результаті об’єднання підприємств, податковий вплив враховується під час розрахунку гудвілу або
визначення перевищення частки покупця у чистій справедливій вартості ідентифікованих активів,
зобов’язань та умовних зобов’язань підприємства, яке купується, над первісною вартістю
об’єднання підприємств.
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Умовні зобов’язання та активи – Умовні зобов’язання не визнаються у консолідованій фінансовій
звітності. Вони розкриваються у примітках до консолідованої фінансової звітності, за виключенням
випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є незначною.
Умовні активи не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, але розкриваються у
примітках, якщо існує достатня ймовірність надходження економічних вигід.
Резерви ‒ Резерви визнаються, коли Група має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне)
внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що Група буде змушена погасити це
зобов’язання, і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання.
Визнання доходів – Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації
отриманої або до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на суму очікуваних повернень від
клієнтів, торгових знижок та інших аналогічних вирахувань.
Доходи від реалізації товарів визнаються за умови виконання усіх наведених нижче умов:
Група передала покупцю усі істотні ризики та вигоди, пов’язані із володінням товарами;
Група більше не бере участі в управлінні у тій мірі, яка звичайно асоціюється із правом
володіння, та не здійснює фактичного контролю над проданими товарами;
сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена;
існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть до Групи; та
понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
Інформація за сегментами – Облікова політика щодо звітних сегментів не відрізняється від
облікової політиці Групи, що викладена у цій Примітці. Результат діяльності сегмента являє собою
валовий прибуток до врахування операційних та фінансових доходів та витрат. Продажами між
сегментами визнаються тільки продажі продукції сегментів між підприємствами Групи. Така
система оцінки включається у звіт для головної посадової особи, що відповідальна за прийняття
рішень щодо операційної діяльності для розподілу ресурсів і оцінки показників діяльності за
сегментами.
Аналіз інформації за сегментами відбувається на основі видів товарів, виробництво яких
здійснюють операційні підрозділи Групи. Відповідно, звітні сегменти Групи згідно з вимогами
МСФЗ 8 „Операційні сегменти” представлені таким чином:
Картон та папір;
Гофротара.
Істотні облікові судження і основні джерела невизначеності оцінок – Застосування облікової
політики Групи, викладеної у цій Примітці, вимагає від керівництва використання професійних
суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, інформація про
яку не є доступною із інших джерел. Оцінки та пов’язані з ними припущення базуються на
історичному досвіді та інших факторах, які, на думку керівництва, вважаються доцільними за
певних обставин. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
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Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати переглядів
облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд, якщо результат
перегляду впливає лише на цей період або у періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо
результат перегляду впливає на поточний та майбутній періоди.
Основні джерела невизначеності оцінок
(i) Строки корисного використання основних засобів – Об’єкти основних засобів відображаються за
переоціненою вартістю. Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів
вимагає від керівництва застосування професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з
аналогічними активами. Під час визначення строків корисного використання активів
керівництво враховує умови очікуваного використання активу, його моральний знос, фізичний
знос та умови, в яких буде експлуатуватися такий актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок
може у результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.
Інформація про строки корисного використання груп основних засобів розкривається у цій
Примітці вище.
(ii) Переоцінка основних засобів – Група відображає свої основні засоби за переоціненою вартістю,
причому зміни справедливої вартості визнаються у складі інших сукупних доходів. Група
залучила незалежних фахівців з оцінки для визначення справедливої вартості основних засобів
для відображення у консолідованій фінансовій звітності станом на 31 грудня 2012 року
(Примітка 10).
(iii) Резерв на покриття збитків від знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості –
Керівництво здійснює оцінку ймовірності відшкодування торгової та іншої дебіторської
заборгованості на основі аналізу окремих рахунків. Фактори, які беруться до уваги, включають
аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості за строками погашення у порівнянні із
кредитними умовами, наданими клієнтам, а також фінансовим станом та історією повернення
заборгованості конкретним клієнтом. У разі якщо фактичне відшкодування заборгованості
виявиться меншим за оцінки керівництва, Групі доведеться відобразити додаткові витрати у
результаті знецінення. На думку керівництва, суми дебіторської заборгованості від пов’язаних
сторін зазвичай не вимагають формування резерву на покриття збитків від сумнівної
заборгованості.
(iv) Можливість отримання податку на додану вартість („ПДВ”) до відшкодування ‒ Залишок
ПДВ до відшкодування може бути реалізований Групою або шляхом відшкодування коштів із
державного бюджету, або шляхом заліку за рахунок податкових зобов’язань з ПДВ із державним
бюджетом у майбутніх періодах. Керівництво класифікує залишок ПДВ до відшкодування як
короткостроковий або довгостроковий актив у залежності від очікувань щодо можливості його
відшкодування протягом дванадцяти місяців після звітної дати. Під час виконання такої оцінки
керівництво враховувало минулий досвід повернення ПДВ до відшкодування із державного
бюджету. Для ПДВ до відшкодування, який очікується зарахувати за рахунок зобов'язань із ПДВ
майбутніх періодів, керівництво виходило із оцінок, зроблених у детальному прогнозі щодо
очікуваного перевищення вихідного ПДВ над вхідним ПДВ у ході звичайної господарської
діяльності в майбутніх періодах.
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(v)

Можливість відшкодування передоплат із податку на прибуток підприємств ‒ Залишок
передоплат із податку на прибуток підприємств може бути реалізований Групою шляхом заліку за
рахунок податку на прибуток підприємств, який підлягає сплаті до державного бюджету в
майбутніх періодах. Керівництво класифікує передоплати з податку на прибуток підприємств як
короткостроковий або довгостроковий актив у залежності від очікувань щодо можливості їхньої
реалізації протягом дванадцяти місяців від звітної дати. Під час здійснення такої оцінки
керівництво виходить у своїх оцінках із детального прогнозу щодо отримання очікуваних
оподатковуваних прибутків у ході звичайної господарської діяльності в майбутніх періодах.

(vi) Можливість відшкодування відстроченого податкового активу ‒ Група визнає відстрочений
податковий актив для всіх невикористаних податкових збитків у тій мірі, в якій існує
ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати
ці збитки. Керівництво здійснює оцінку для визначення суми відстроченого податкового
активу, яка може бути визнана, на основі вірогідних строків отримання та рівня майбутнього
оподатковуваного прибутку, разом із майбутньою стратегією податкового планування.
(vii) Оцінка запасів ‒ Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості або
чистої вартості реалізації. Під час оцінки чистої вартості реалізації своїх запасів керівництво
здійснює оцінку чистої вартості реалізації на основі різних припущень, включно із поточними
ринковими цінами.
На кожну звітну дату Група оцінює залишки своїх запасів і, за необхідності, списує запаси до
їхньої чистої вартості реалізації. Для цього необхідно зробити припущення щодо майбутнього
використання запасів. Ці припущення базуються на інформації про старіння запасів та
прогнозах щодо попиту.
Істотні судження під час застосування облікової політики – Нижче наведені істотні судження,
крім тих які вимагають здійснення оцінок, описаних вище, які зробило керівництво у процесі
застосування облікової політики Групи і які мають найсуттєвіший вплив на суми, визнані у
консолідованій фінансовій звітності.
(i)

Визначення чи були передані Групою усі істотні ризики і вигоди, пов’язані із володінням
активами – Під час прийняття судження щодо визнання доходів від реалізації керівництво
брало до уваги детальні критерії щодо визнання доходів від реалізації товарів, викладені в
МСБО 18 „Дохід”, і, зокрема, чи передала Група покупцю усі істотні ризики та винагороди від
володіння товарами. Керівництво вважає правильним визнання доходу в момент, коли
покупцеві були передані істотні ризики та винагороди, пов’язані із володінням активом, і
більше не залишилось ані подальшої участі управлінського персоналу у формі, яка, як правило,
пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами.

(i)

Придбання дочірнього підприємства – У грудні 2011 року Група придбала частку у розмірі
100.00% акціонерного капіталу ЗАТ „Пекеджинг Кубань” за грошову компенсацію у сумі
72,217 тисяч гривень, яка була cплачена у грудні 2011 року. Операція придбання у продавця,
компанії Групи DS Smith, одного з основних акціонерів Материнської компанії, була проведена
19 грудня 2011 року. Керівництво вважає, що оскільки продавець і Материнська компанія не є
підприємствами під спільним контролем в силу того, що представник Групи DS Smith серед
акціонерів, компанія „ДС Сміт Україна Лтд”, не здійснює контролю над Материнської
компанією (Примітка 15), операція придбання була облікована згідно з положеннями МСФЗ 3
„Об’єднання підприємств” і ,була класифікована як операція з пов’язаною стороною.
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3.

СЕГМЕНТНА ЗВІТНІСТЬ
Звітність за сегментами подається на основі бачення її керівництвом і стосується частин Групи, які
визначені як операційні сегменти. Операційні сегменти визначаються на основі внутрішніх звітів,
які подаються вищому органу операційного управління Групи. Група визначила, що її вищим
органом операційного управління є представники її вищого керівництва, і внутрішні звіти, які вище
керівництво використовує для управління за операційною діяльністю і ухвалення рішень щодо
розподілу ресурсів, служать основою для подання цієї інформації. Підготовка цих внутрішніх звітів
здійснюється так само, як і цієї консолідованої фінансової звітності.
На основі поточної структури управління Група виділила такі звітні сегменти:
Картон та папір:

Реалізація облицювального картону
Реалізація тест-лайнера и флютинга

Гофротара:

Реалізація транспортної упаковки
Реалізація високохудожньої упаковки

Група не подає інформації про активи і зобов’язання за сегментами, оскільки вищий орган
операційного управління не здійснює огляду такої інформації для цілей ухвалення рішень.
За рік що закінчився
31 грудня 2012 року

Картон та
папір

Гофротара

Зовнішні продажі

504,755

1,137,753

Продажі між сегментами

203,836

-

(203,836)

-

Дохід від реалізації

708,591

1,137,753

(203,836)

1,642,508

203,836

(1,382,668)

Собівартість реалізації
Валовий прибуток по сегментах

(615,086)

(971,418)

93,505

166,335

Виключення
-

-

Всього операційних витрат, нетто
Всього фінансових витрат, нетто

1,642,508

259,840
(224,750)
(24,674)

Прибуток до оподаткування

За рік що закінчився
31 грудня 2011 року

Консолідовано

10,416

Картон та
папір

Гофротара

Зовнішні продажі

487,394

1,053,926

Продажі між сегментами

157,841

-

(157,841)

-

Дохід від реалізації

645,235

1,053,926

(157,841)

1,541,320

157,841

(1,290,821)

Собівартість реалізації
Валовий прибуток по сегментах

(544,187)

(904,475)

101,048

149,451

Виключення
-

-

Консолідовано
1,541,320

250,499

Всього операційних витрат, нетто
Всього фінансових доходів, нетто

(125,850)
33,948

Прибуток до оподаткування

158,597
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Група здійснює операції в двох основних географічних зонах: Україна та Російська Федерація.
Дохід Групи від реалізації товарів на основі географічних зон(1) за роки, які закінчилися 31 грудня,
був представлений таким чином:
2012
Україна
Російська Федерація
Інші країни
Всього

2011

775,624
715,036
151,848

922,100
516,517
102,703

1,642,508

1,541,320

1) Доходи відносяться до країн на основі розташування покупця.

Станом на 31 грудня місцезнаходження основних засобів Групи було представлено таким чином:

4.

2012

2011

Україна
Російська Федерація

1,872,400
61,505

1,846,583
61,834

Всього

1,933,905

1,908,417

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня залишки грошових коштів та їхніх еквівалентів були представлені таким
чином:
2012

2011

Короткострокові депозити в банках
Грошові кошти на рахунках в банках
Грошові кошти у касі

56,119
34,901
52

20,828
8,564
41

Всього

91,072

29,433

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років короткострокові депозити в банках представлені
депозитами на вимогу або строковими депозитами із первісними термінами погашення до 3 місяців.
Станом на 31 грудня 2012 року деноміновані у доларах США та російських рублях короткострокові
депозити були розміщені в банках під середню річну відсоткову ставку у розмірі 6.07% річних
(2011: 5.93% річних).
На грошові кошти на рахунках у банках нараховуються відсотки за фіксованими ставками на основі
звичайних умов, встановлених банками.
Станом на 31 грудня 2012 року для цілей консолідованого звіту про рух грошових коштів, грошові
кошти та їхні еквіваленти включають кошти в касі та в банках, за вирахуванням непогашеного
банківського овердрафту на суму 19,447 тисяч гривень (2011: нуль) (Примітка 13).

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
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5.

КОРОТКОСТРОКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років короткострокові інвестиції були представлені банківськими
депозитами із первісними термінами погашення більше 3 місяців.
Станом на 31 грудня залишки короткострокових інвестицій були представлені таким чином:
2012
Валюта

Долари США
Євро
Гривні
Російські рублі

Середньозважена
відсоткова
ставка
2%
1%
3%
-

Всього

Балансова
вартість

2011
Середньозважена
відсоткова
ставка

4,570
1,625
113
-

5%
4%
16%
5%

6,308

Балансова
вартість

33,958
15,536
32,053
1,325
82,872

Станом на 31 грудня 2012 року короткострокові інвестиції включали обмежені у використанні
залишки коштів у сумі 28 тисяч гривень (2011: 1,753 тисячі гривень).

6.

ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня залишки торгової дебіторської заборгованості були представлені таким чином:
2012

2011

Торгова дебіторська заборгованість
Резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості

226,009
(2,927)

183,824
(3,948)

Всього

223,082

179,876

Середній кредитний період за операціями продажу товарів становить 38 днів (2011: 30 днів). На
торгову дебіторську заборгованість відсотки не нараховуються. Торгова дебіторська
заборгованість, прострочена більше ніж на 30 днів після дати погашення згідно з договором,
регулярно оцінюється на предмет можливості її відшкодування на основі фактів і обставин, які
існують станом на кожну звітну дату. Коли подія знецінення будь-якого індивідуального об’єкта
торгової дебіторської заборгованості стає очевидною, формується спеціальний резерв для покриття
збитків від цієї непогашеної суми.
Група визнала резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості у розмірі 100% для всієї
торгової дебіторської заборгованості понад 360 днів, оскільки історичний досвід свідчить, що
торгова дебіторська заборгованість, прострочена понад 360 днів, є безнадійною. Резерв на покриття
збитків від сумнівної заборгованості визнається для торгової дебіторської заборгованості,
простроченої до 360 днів, на основі очікуваної суми повернення сумнівної заборгованості, яка
визначається з урахуванням минулого досвіду невиконання зобов’язань контрагентом і аналізу
поточного фінансового стану контрагента.
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У нижченаведеній таблиці подається інформація щодо знеціненої торгової дебіторської
заборгованості за термінами виникнення:
2012

2011

Отформа

0–90 днів
90–180 днів
180–360 днів
Більше 360 днів

72
2,855

693
274
2,981

Всього

2,927

3,948

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років баланси по трьох найбільших дебіторах Групи склали 18.3%
і 18.8%, відповідно, від загального залишку торгової дебіторської заборгованості. У Групи не
існувало інших клієнтів, заборгованість яких становила б більше 5% від загального залишку.
Торгова дебіторська заборгованість, інформація про яку розкривається нижче, включає торгову
дебіторську заборгованість, яка була прострочена на кінець звітного періоду, але стосовно якої
Група не визнала резерв на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості, оскільки ці
суми вона вважала все ще можливими відшкодувати. У Групи немає будь-якого забезпечення або
іншої підтримки кредитної якості щодо цих залишків, і вона також не має юридичного права
зараховувати їх за рахунок будь-якої заборгованості Групи перед цими контрагентами.
У нижченаведеній таблиці подається інформація про прострочену, але не знецінену торгову
дебіторську заборгованість за строками виникнення:
2012

2011

Отформа

0–90 днів
90–180 днів
180–360 днів

36,055
1,147
103

42,617
1,243
467

Всього

37,305

44,327

Інформація про рух резерву на покриття збитків від сумнівної торгової дебіторської заборгованості
та інших оборотних активів (Примітка 7) представлена таким чином:
2012

2011

Станом на 1 січня
Визнано у консолідованому прибутку або збитку
Суми, списані як безнадійні
Придбання дочірнього підприємства

4,655
(425)
-

4,541
(785)
(401)
1,300

Станом на 31 грудня

4,230

4,655
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7.

ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ
Станом на 31 грудня залишки інших оборотних активів були представлені таким чином:
Код
рядка
Передоплати за транспортні, страхові та інші послуги
Передоплати постачальникам за сировину та витратні матеріали
Обмежені у використанні залишки коштів
Передоплати постачальникам за запасні частини
Інші передоплати та інші оборотні активи
Резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості

2012

180, 270
180
210
180
210
180

Всього

2011

12,754
12,489
2,424
446
1,774
(1,303)

16,769
9,918
3,462
1,077
(707)

28,584

30,519

Станом на 31 грудня 2012 року сума фінансових активів в складі інших оборотних активів складала
2,424 тисячі гривень та була представлена залишками коштів обмеженими у використанні (2011:
2,369 тисяч гривень, які були включені до складу інших необоротних фінансових активів).

8.

ПОДАТКИ ДО ВІДШКОДУВАННЯ
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років залишки податків до відшкодування були представлені ПДВ
до відшкодування.
Залишки ПДВ до відшкодування станом на 31 грудня 2012 та 2011 років, головним чином, стосувались
придбання сировини, а також машин та обладнання і послуг, імпортованих Групою. У 2012 році Група
збільшила операції продажів на експорт, у результаті чого збільшилися активи із ПДВ до відшкодування,
які не були зараховані за рахунок зобов'язань із ПДВ.
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років керівництво Групи очікувало, що ПДВ до відшкодування на
суму 60,479 тисяч гривень та 36,279 тисяч гривень, відповідно, буде зараховано проти майбутніх
зобов’язань за ПДВ, що виникає в результаті господарської діяльності Групи, протягом 12 місяців
від звітної дати. Відповідно, ПДВ до відшкодування був класифікований у складі оборотних
активів станом на 31 грудня 2012 та 2011 років.

9.

ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня залишки запасів були представлені таким чином:
Код
рядка
Сировина і витратні матеріали
Запасні частини
Готова продукція
Незавершене виробництво і напівфабрикати
Товари для перепродажу
Всього

100
100
130
120
140

2012

2011

77,719
39,422
33,448
29,408
398

96,116
34,725
21,909
31,605
350

180,395

184,705

Сума списання до чистої вартості реалізації сировини і готової продукції, визнаних у складі
собівартості реалізації протягом року, який закінчився 31 грудня 2012 року, становила 6,969 тисяч
гривень (2011: 9,891 тисяча гривень).
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10. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Інформація про рух основних засобів за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, представлена таким чином:

Земля

Машини та
обладнання

Будівлі

Первісна вартість або оцінка
31 грудня 2011 року
Надходження
Переміщення
Курсова різниця
Вибуття
Збільшення/(зменшення) у результаті
переоцінки

3,079
14
-

31 грудня 2012 року

2,854

(239)

Транспортні засоби

Незавершене
Офісне
будівництво та
обладнання та
Нематеневстановлене
меблі
ріальні активи обладнання

949,616
15,168
7
(364)

835,582
117,348
3,348
(188)

34,951
1,141
(271)

8,131
1,452
(24)

875
231
8
-

76,685
104,225
(135,340)
-

20,862

(99,711)

(1,321)

(646)

-

-

985,289

856,379

34,500

8,913

1,114

45,570

33,903
(30)
(33,873)

80,452
(32)
(80,420)

7,755
(168)
(7,587)

1,998
(4)
(1,994)

502
212
-

-

Всього
1,908,919
104,225
3,377
(847)
(81,055)
1,934,619

Накопичені знос та амортизація
31 грудня 2011 року
Нарахування за рік
Вибуття
Ліквідовано у результаті переоцінки

-

31 грудня 2012 року

-

-

-

-

-

714

-

714

31 грудня 2012 року

2,854

985,289

856,379

34,500

8,913

400

45,570

1,933,905

31 грудня 2011 року

3,079

949,616

835,582

34,951

8,131

373

76,685

1,908,417

502
124,320
(234)
(123,874)

Чиста балансова вартість
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Інформація про рух основних засобів за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року, представлена таким чином:

Земля
Первісна вартість або оцінка
31 грудня 2010 року
Надходження
Переміщення
Вибуття
Придбання у результаті об’єднання
підприємств (Примітка 1)
Збільшення/(зменшення) у результаті
переоцінки
31 грудня 2011 року

Машини та
обладнання

Будівлі

2,207
-

807,467
983
(5)

265

123

607

141,048

3,079

949,616

28,146
(1)
(28,145)

761,348
15,757
(1,875)
61,299
(947)

Транспортні засоби
35,477
902
(205)
-

Офісне
обладнання та
меблі
9,363
133
(55)
-

Незавершене
будівництво та
невстановлене
обладнання

Нематеріальні
активи
654
74
-

4,833
89,701
(17,849)
-

Всього
1,621,349
89,701
(2,140)

147

-

61,834

-

-

138,175
1,908,919

(1,223)

(1,310)

835,582

34,951

8,131

875

76,685

67,012
(334)
(66,678)

7,795
(44)
(7,751)

2,097
(16)
(2,081)

339
163
-

-

Накопичені знос та амортизація
31 грудня 2010 року
Нарахування за рік
Вибуття
Ліквідовано у результаті переоцінки

-

31 грудня 2011 року

-

-

-

-

-

502

-

502

31 грудня 2011 року

3,079

949,616

835,582

34,951

8,131

373

76,685

1,908,417

31 грудня 2010 року

2,207

807,467

761,348

35,477

9,363

315

4,833

1,621,010

339
105,213
(395)
(104,655)

Чиста балансова вартість
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Для відображення основних засобів станом на 31 грудня 2012 та 2011 років Група залучила
незалежних оцінювачів для здійснення оцінки основних засобів. Оцінка, виконана відповідно до
Міжнародних стандартів з оцінки, здійснювалася з урахуванням цін, які піддаються спостереженню
на активному ринку, і останніх ринкових операцій між незалежними, обізнаними та тими, які
бажають провести такі операції сторонами, а для об'єктів спеціалізованого характеру – за методом
амортизованої вартості заміщення. Частиною цієї оцінки було визначення вартості під час
використання кожної одиниці, яка генерує грошові кошти, яка здійснювалась на основі
восьмирічного прогнозу Групи, затвердженого керівництвом, і дисконтованої за ставкою
середньозваженої вартості капіталу у розмірі 12.0% (2011: 12.8%). Відповідна сума впливу
переоцінки, за вирахуванням впливу відстроченого податку, була визнана у складі власного
капіталу як зміна справедливої вартості основних засобів і в консолідованому звіті про сукупні
доходи як чистий вплив переоцінки основних засобів таким чином:
2012
Чистий вплив на консолідований прибуток або збиток
Чистий вплив на власний капітал до відстроченого податку
Всього

2011

(40,218)
83,037

9,540
233,290

42,819

242,830

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років Група використала основні засоби як забезпечення
довгострокового кредиту, отриманого від групи кредиторів, агентом за яким виступав Citibank
International Plc („СітіБанк”) та кредиту від Райффайзен Банк Аваль (Примітка 13). Використані в
якості застави активи були представлені таким чином:

Група основних засобів

Балансова вартість активів у
заставі
2012
2011

Машини та обладнання
Будівлі
Транспортні засоби
Офісне обладнання та меблі

364,964
324,453
5,835
525

217,949
501,152
5,929
2,045

Всього

695,777

727,075

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2012 року, Група капіталізувала витрати за позиками, що
пов’язані із придбанням кваліфікованого активу у сумі 132 тисячі гривень (2011: 480 тисяч гривень).
11. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня залишки податкових зобов’язань були представлені таким чином:
2012

2011

Отформа

ПДВ та інші податки до сплати
Податок на прибуток підприємств до сплати

2,110
-

4,338
306

Всього

2,110

4,644

Отформа
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12. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня залишки кредиторської заборгованості та інших короткострокових зобов’язань
були представлені таким чином:
Код
рядка
Торгова кредиторська заборгованість за сировину
Кредиторська заборгованість за основні засоби та супутні
послуги
Кредиторська заборгованість за послуги
Заробітна плата та відповідні податки
Резерв під невикористані відпустки
Кредиторська заборгованість за комунальні послуги
Інша кредиторська заборгованість

2012

2011

530

102,989

58,720

530
530
570, 580
400
530
610

24,193
23,854
8,568
7,403
1,994
682

7,302
14,949
7,062
5,760
344
602

169,683

94,739

Всього

13. ПОЗИКИ
У нижченаведеній таблиці подається інформація про банківські кредити, отримані Групою станом
на 31 грудня:

Валюта
кредиту
Кредит, агентом за яким є
„СітіБанк”
Кредит, Райффайзен Банк
Аваль
Овердрафт, Райффайзен Банк
Аваль
Плюс:
Нараховані відсотки
За вирахуванням:
Позик із терміном погашення
до одного року і
нарахованих відсотків
Банківські позики із
терміном погашення
більше одного року

2012
Відсоткова
Балансова
ставка,
вартість
% річних

Долари
США

ЛІБОР + 5.00%

Євро

8.54%

Гривня

18.00%

462,249
5,739
19,447

2011
Відсоткова
Балансова
ставка,
вартість
% річних
ЛІБОР + 2.65%

553,765

-

-

-

-

2,517

1,943

489,952

555,708

(119,561)

(88,233)

370,391

467,475
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Кредитною угодою, за якою „СітіБанк” є агентом, передбачена можливість отримання кредиту у
доларах США або євро на загальну суму, еквівалентну 60,000 тисяч євро. Група первісно отримала усі
кредитні кошти у доларах США від фінансових установ таким чином:
Отримані
суми, тисяч
доларів США

Еквівалент у
тисячах євро

Citibank N.A., Лондонська філія
DEG Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft mbH
Investkredit Bank AG

44,130
28,684
15,446

30,000
19,500
10,500

Всього

88,260

60,000

Станом на 31 грудня 2012 року графік погашення, передбачений кредитною угодою, визначає, що
30% основної суми кредиту має погашатися рівними внесками раз на півроку та 70% - однією
сумою в кінці строку дії договору. Відсотки за кредитом повинні погашатися раз на півроку,
починаючи із червня 2008 року.
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років Група використала свої основні засоби як забезпечення
довгострокових кредитів, у сумі 695,777 тисяч гривень та 727,075 тисяч гривень, відповідно
(Примітка 10).
В кредитній угоді зазначені різні контрактні зобов’язання, які зобов’язують Групу виконувати певні
нефінансові умови та дотримуватись певних фінансових показників (оцінюються такими
показниками як коефіцієнт співвідношення витрат на виплату суми кредиту та відсотків та прибутку
до вирахування відсотків, податків та амортизаційних нарахувань; коефіцієнт співвідношення
чистого боргу та прибутку до вирахування відсотків, податків та амортизаційних нарахувань;
обмеження щодо суми капітальних інвестицій).
У квітні 2012 року Група уклала угоду про реструктуризацію, що передбачає внесення таких
основних поправок:
була внесена зміна у графік погашення, у результаті чого погашення істотної частини позик було
відкладене до 2014 року;
відсоткова ставка збільшилась до ЛІБОР + 5.00%;
фінансові умови та обмеження капітальних витрат були переглянуті для приведення їх у
відповідність із фінансовою моделлю Групи.
Таким чином, станом на 31 грудня 2012 року Група виконувала усі фінансові та нефінансові умови.
Керівництво вважає, що станом на 31 грудня 2011 років Група повністю виконала усі умови, однак,
вона не виконувала графік погашення кредиту стосовно основної суми, передбачений умовами
кредитної угоди, що діяла до реструктуризації. Станом на 31 грудня 2011 року сума простроченої
заборгованості становила 133,461 тисячу гривень. У разі порушення умов кредитної угоди
кредитори мають право в односторонньому порядку вимагати негайного погашення всієї суми
заборгованості.
Станом на 31 грудня 2011 року Група класифікувала як позики до погашення протягом одного року
суми, включені у проект реструктуризації кредитної угоди, який був підписаний у квітні 2012 року.
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14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня, були
представлені таким чином:
2012

2011

Витрати з поточного податку на прибуток
Вигода від відстроченого податку

18,582
(6,875)

29,945
(7,474)

Витрати з податку на прибуток

11,707

22,471

Витрати Групи за поточними податками розраховувались з використанням наступних податкових
ставок: з 1 січня 2011 року по 31 березня 2011 року поточний податок на прибуток підприємств в
Україні стягувався з оподатковуваного прибутку, за вирахуванням дозволених витрат, за ставкою у
розмірі 25%. З 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно ‒ за ставкою у розмірі 23%.
Поточний податок на прибуток підприємств за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, стягувався за
ставкою у розмірі 21%. Ставка податку на прибуток для ЗАТ „Пекеджинг Кубань”, зареєстрованого
у Російській Федерації, станом на 31 грудня 2012 року становила 20%.
Відстрочений податок розраховувався з врахуванням поступового зменшення ставки податку на
прибуток: 19% починаючи з 1 січня 2013 року та 16% з 2014. При цьому, для розрахунку
відстрочених податків використовувалася податкова ставка періоду, в якому очікується реалізація
відповідних активів або погашення зобов’язань.
Узгодження прибутку до оподаткування, помноженого на нормативну податкову ставку, і витрат з
податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня було представлене таким чином:
2012
Прибуток до оподаткування
Теоретичні витрати з податку на прибуток за податковою ставкою
21% (2011: 25% до 1 квітня 2011 року та 23% до 31 грудня 2011
року)
Вплив меншої ставки податку на прибуток у Російській Федерації
Вплив доходів та витрат, які не враховуються для цілей оподаткування
Вплив різниці між ставкою податку на звітну дату та ставками
податку, які будуть застосовані у періодах реалізації тимчасових
податкових різниць
Вплив коригування у звітному році витрат з податку на прибуток
минулих років
Вплив придбання дочірнього підприємства
Витрати з податку на прибуток

2011

10,416

158,597

2,187
(108)
4,002

37,018
3,297

1,580

(6,235)

4,046
-

(11,609)

11,707

22,471
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Станом на 31 грудня відстрочені податкові активи і зобов’язання були представлені таким чином:
2012

2011

Відстрочені податкові активи, які виникають із:
Основних засобів
Запасів
Кредиторської заборгованості та інших короткострокових
зобов’язань
Торгової дебіторської заборгованості
Інших довгострокових зобов’язань
Позик
Авансів отриманих

Податкові збитки, перенесені на майбутні періоди
Відстрочені податкові активи

2,712
1,667

1,494

643
546
448
150
50

1,586
797
377
59

6,216

4,313

453

4,264

6,669

8,577

Відстрочені податкові зобов’язання, які виникають із:
Основних засобів
Позик

(122,288)
-

(117,321)
(399)

Відстрочені податкові зобов’язання

(122,288)

(117,720)

Чисті відстрочені податкові зобов’язання

(115,619)

(109,143)

Станом на 31 грудня чисті відстрочені податкові зобов’язання, після відповідного взаємозаліку,
становлять:
2012
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові зобов’язання

3,064
(118,683)

2011
(109,143)

Інформація про рух відстроченого податкового зобов’язання протягом років, які закінчилися
31 грудня, була представлена таким чином:
2012
Відстрочені податкові зобов’язання станом на початок року
Вигода від відстроченого податку, визнана у складі консолідованого
прибутку або збитку
Відстрочений податок, який виникає у результаті переоцінки основних
засобів, визнаний у складі інших сукупних доходів
Курсова різниця
Придбання дочірнього підприємства (Примітка 1)
Відстрочені податкові зобов’язання станом на кінець року

109,143

2011
75,987

(6,875)

(7,474)

13,549
(198)
-

39,569
1,061

115,619

109,143
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15. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
Згідно зі статутом Материнської компанії акціонери Групи та їхні частки станом на 31 грудня 2012
та 2011 років були представлені таким чином:
31 грудня 2012 та 2011 років
Кількість
Частка
акцій
власності
„ДС Сміт Україна Лтд”
„Комелінко Трейдинг Лтд”
Інші
Всього

6,946,632
6,946,632
112,907

49.60%
49.60%
0.80%

14,006,171

100.00%

Ця консолідована фінансова звітність відображає випущений капітал Приватного акціонерного
товариства „Рубіжанський картонно-тарний комбінат” за номінальною вартістю акцій на кінець
кожного звітного періоду із урахуванням впливу гіперінфляції у сумі 35,339 тисяча гривень, який
був розрахований із використанням відповідних індексів у відповідності до вимог МСБО 29
„Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”.
Акціонерний капітал Материнської компанії складався із 14,006,171 затвердженої, випущеної та
повністю оплаченої простої акції номінальною вартістю 1.5 гривні кожна. Усі акції мають однакові
права голосу і права на отримання дивідендів.
16. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Загальні економічні умови – Група здійснює свою основну операційну діяльність в Україні та
Російській Федерації. На ринки країн, які розвиваються, наприклад України, впливають економічні,
політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики, які сильно відрізняються від ризиків країн із
більш розвинутими ринками. Як уже траплялося у минулому, фактичні або очікувані фінансові
проблеми або збільшення рівня очікуваних ризиків стосовно інвестицій в економіку країн, які
розвиваються, можуть негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні та загальний стан її
економіки. Закони та нормативні акти, які впливають на провадження господарської діяльності в
Україні, продовжують зазнавати стрімких змін, тому активи та операції Групи можуть наражатися
на ризик у випадку виникнення будь-яких несприятливих змін у політичному та економічному
середовищі.
Майбутній економічний розвиток зазначених країн великою мірою залежить від ефективності
економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає уряд, разом зі змінами в юридичному,
регуляторному та політичному середовищі. Окрім того, оскільки Російська Федерація виробляє та
експортує великі обсяги нафти і газу, її економіка є особливо чутливою до кон’юнктури цін на
нафту і газ на світовому ринку.
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Податкові та юридичні питання
Питання щодо трансфертного ціноутворення – Законодавство і нормативні вимоги України та
Російської Федерації (податкових юрисдикцій, у яких зареєстровані Материнська компанія та її
дочірні підприємства) стосовно оподаткування та інших операційних питань, включно із валютним
контролем, митним регулюванням та трансфертним ціноутворенням продовжують розвиватися.
Законодавство і нормативні вимоги не завжди чітко викладені і можуть тлумачитися по-різному
місцевими, регіональними та загальнодержавними, а також іншими урядовими органами. Часто
трапляються випадки їхнього непослідовного тлумачення. Керівництво вважає, що його тлумачення
відповідного законодавства є належним, і що Група дотримувалась усіх регуляторних вимог, а
також сплатила або нарахувала усі необхідні податки та утримання. У випадку існування
невизначеності, Група нарахувала податкові зобов’язання на основі найкращої оцінки керівництва.
Правила трансфертного ціноутворення України та Російської Федерації стосуються цілої низки
ситуацій, щодо транскордонних та внутрішніх операцій, які часто носять внутрішньогруповий
характер, а також інших операцій із пов’язаними сторонами. Історичні торгові відносини Групи
можуть зупинитися у рамках цих правил трансфертного ціноутворення. Навіть серед сторін, які не
є пов’язаними, ціни можуть підпадати під правила трансфертного ціноутворення. Законодавство
України та Російської Федерації, щодо податку на прибуток підприємств не запроваджує безпечних
альтернатив у випадку, якщо ціни продажів будуть відхилятися від ринкових. Окрім того, наразі не
існує добре розроблених підходів до кількісного вираження обмежень трансфертного
ціноутворення. Однак, якщо податкові органи виявлять недотримання цих правил, вони можуть
вимагати коригування трансфертного ціноутворення для податкових цілей. Якби суттєві
коригування трансфертного ціноутворення були підтримані податковими органами України та
Російської Федерації і отримали затвердження судовими рішеннями, а потім впроваджені, фінансові
результати Групи зазнали б негативного впливу.
У законодавство Російської Федерації щодо трансфертного ціноутворення були внесені зміни, що
стосуються впровадження істотних вимог до звітності та документації починаючи із 1 січня 2012
року. Нові правила трансфертного ціноутворення технічно добре продумані і, певною мірою,
узгоджені із міжнародними принципами трансфертного ціноутворення, розробленими Організацією
економічного співробітництва та розвитку („ОЕСР”). Нове законодавство дозволяє податковим
органам здійснювати коригування трансфертного ціноутворення та накладати додаткові податкові
зобов’язання, стосовно контрольованих операцій (операцій із пов’язаними сторонами та деяких
видів операцій із непов’язаними сторонами), якщо трансфертне ціноутворення здійснювалось не на
ринкових умовах.
Враховуючи що практика впровадження нових правил трансфертного ціноутворення ще не
достатньо розвинута, і певні положення нового законодавства містять суперечності та їх не можна
назвати однозначними, вплив будь-якої претензії стосовно трансфертних цін Групи неможливо
достовірно оцінити. Законодавство про трансфертне ціноутворення, яке стосується операцій до 31
грудня 2011 року, також дозволяє податковим органам робити коригування трансфертного
ціноутворення і накладати додаткові податкові зобов’язання, стосовно контрольованих операцій,
якщо ціна операції відрізнятиметься від ринкових цін більше ніж на 20%. Існує вірогідність, що до
Групи можуть бути висунуті претензії з боку податкових органів, однак, на думку керівництва, воно
сформувало достатні резерви стосовно будь-яких вірогідних збитків, які можуть виникнути.
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Потенційні зобов’язання щодо заборгованості за податком на прибуток – Відповідно до Закону
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 20 травня 2010 року
податкові збитки, накопичені платником податків на 1 січня 2010 року, можуть бути перенесені у
розмірі, що не перевищує 20 відсотків від від'ємного значення податкової бази податку на прибуток.
В 2011 році Група включила до складу валових витрат всі податкові збитки, накопичені станом на 1
січня 2010 року, у сумі 77,221 тисяча гривень, що перевищує 20 відсотків від від'ємного значення
податкової бази податку на прибуток на 32,004 тисячі гривень. Таким чином, станом на 31 грудня
2012 року є імовірний ризик того, що Група буде змушена визнати додаткові податкові зобов’язання
у сумі 8,001 тисяча гривень та штраф у сумі 2,000 тисяч гривень.
Потенційні зобов’язання щодо заборгованості за податком на додану вартість – Станом на 31
грудня 2012 року Група знаходилась у процесі судових розглядів із податковими органами щодо
сум ПДВ до відшкодування та зобов’язань з ПДВ. Існує імовірний ризик того, що Група буде
змушена визнати додаткові зобов’язання за ПДВ у сумі 3,813 тисячі гривень, у тому числі штраф у
розмірі 428 тисяч гривень.
На думку керівництва, рішення, прийняті за цими справами, не матимуть суттєвого негативного
впливу на консолідований фінансовий стан або майбутні результати діяльності Групи, і, відповідно,
не створювала резерву у консолідованої звітності станом на 31 грудня 2012 щодо описаних вище
питань.
Юридичні питання – У ході звичайної господарської діяльності Група бере участь у судових
процесах та до неї висуваються певні претензії. На думку керівництва, рішення, прийняті за цими
справами, не матимуть суттєвого впливу на консолідований фінансовий стан або результати
діяльності Групи.
Контрактні зобов’язання із реалізації – Станом на 31 грудня 2012 року Група мала контрактні
зобов’язання за договорами реалізації на суму, яка приблизно становила 133,304 тисяч гривень
(2011: 87,710 тисячі гривень).
Контрактні зобов’язання щодо будівельних робіт та придбання обладнання – Станом на
31 грудня 2012 року обсяг контрактних зобов’язань, пов’язаних із будівельними роботами і
придбанням обладнання, становив 459 тисяч гривень (2011: 1,681 тисячу гривень).
17. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Дохід від реалізації за роки, які закінчилися 31 грудня був представлений операціями продажу
картону і пакувальних матеріалів таким чином:
2012
Реалізація на експорт
Реалізація на внутрішньому ринку
Всього

2011

866,884
775,624

619,220
922,100

1,642,508

1,541,320

Дохід від реалізації найбільшим десяти контрагентам Групи становив 30.7% та 34.9% від загальної
суми доходів за роки, які закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років, відповідно.
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18. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
Собівартість реалізації за роки, які закінчилися 31 грудня, була представлена таким чином:
2012
Спожита сировина
Спожиті природний газ та інші комунальні послуги
Знос та амортизація
Заробітна плата та відповідні податки
Витрати на технічне обслуговування
Інші виробничі витрати
Всього

2011

735,844
370,274
120,478
106,234
38,229
11,609

728,594
297,523
102,348
87,428
65,636
9,292

1,382,668

1,290,821

19. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут за роки, які закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином:
2012
Транспортні витрати
Заробітна плата та відповідні податки
Витрати на ремонт та обслуговування
Професійні та інші послуги
Знос та амортизація
Інші витрати
Всього

2011

95,020
11,685
2,601
2,594
1,361
2,553

69,885
8,839
4,264
1,158
1,148
2,779

115,814

88,073

20. ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Загальногосподарські та адміністративні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня, були
представлені таким чином:
2012

2011

Заробітна плата та відповідні податки
Інші послуги
Витрати на технічне обслуговування
Страхування
Податки, крім податку на прибуток підприємств
Знос та амортизація
Комісійні банків
Послуги зв’язку
Витрати на відрядження
Консультаційні та юридичні послуги
Інші витрати

38,626
6,196
6,033
5,541
4,647
2,243
2,006
1,837
1,819
986
1,421

23,027
3,581
4,784
4,506
2,693
1,676
1,489
699
467
489
1,023

Всього

71,355

44,434
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21. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов’язані сторони визначаються Групою у відповідності до вимог МСБО 24 „Розкриття інформації
щодо пов’язаних сторін”, під час розгляду відносин із кожною можливою пов’язаною стороною
увага звертається на сутність взаємовідносин, а не тільки на їхню юридичну форму.
До складу консолідованої фінансової звітності станом на 31 грудня 2012 та 2011 років та за роки, які
закінчилися цими датами, включені такі суми, які виникли у результаті операцій з пов’язаними
сторонами:
31 грудня 2012 року
Обороти за
Всього за
операціями з
категоріями
пов’язаними
сторонами
Благодійність та спонсорство
Придбання сировини

278
-

2,127
717,447

31 грудня 2011 року
Обороти за
Всього за
операціями з
категоріями
пов’язаними
сторонами
187
1,326

1,606
772,355

У грудні 2011 року Група придбала частку у розмірі 100.00% акціонерного капіталу
ЗАТ „Пекеджинг Кубань” за грошову компенсацію у розмірі 72,217 тисяч гривень, яка була
виплачена у грудні 2011 року (Примітка 1).
Компенсація провідному управлінському персоналу – Загальна сума компенсації ключовому
управлінському персоналу за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, становила 15,519 тисяч
гривень (2011: 10,043 тисячі гривень) і була включена у статтю заробітної плати та відповідних
податків у складі загальногосподарських та адміністративних витрат.
22. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Розкриття інформації щодо справедливої вартості фінансових інструментів здійснюється відповідно
до вимог МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: розкриття інформації”. Справедлива вартість
визначається як сума, за яку інструмент міг би бути обміняний під час здійснення поточної операції
між обізнаними, зацікавленими та незалежними одна від одної сторонами, за винятком операцій
примусового продажу або ліквідації. Оскільки для значної частини фінансових інструментів Групи
відсутній активний ринок, для визначення справедливої вартості необхідно застосовувати судження,
які враховують поточні економічні умови, а також конкретні ризики, властиві конкретному
інструменту. Оцінки, які подаються у цій консолідованій фінансовій звітності, можуть і не
відповідати сумам, за які Група могла б реалізувати на ринку свій повний пакет володіння тим чи
іншим конкретним інструментом.
За оцінками, справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань станом на 31
грудня 2012 року відповідає їхній балансовій вартості, яка визначалася шляхом дисконтування
очікуваних майбутніх потоків грошових коштів з урахуванням ринкової відсоткової ставки.
Станом на 31 грудня 2011 року справедлива вартість банківських позик, за оцінками, відрізнялася від
балансової вартості і становила 539,622 тисячі гривень.
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23. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Група визнає необхідність забезпечення ефективних і дієвих процесів з управління ризиками. Для цих
цілей Група встановила систему, основною метою якої є управління ризиками і досягнення
необхідних показників діяльності. Через створену систему управління ризиками Група здійснює
управління такими ризиками:
Управління ризиком капіталу – Група управляє своїм капіталом з метою забезпечення того, щоб
підприємства Групи були здатні продовжувати свою діяльність на безперервній основі, одночасно
забезпечуючи максимальний прибуток акціонерам шляхом оптимізації балансу боргових
інструментів та власного капіталу. Метою політики Групи з управління капіталом є забезпечення і
підтримання оптимальної структури капіталу для зниження загальних витрат капіталу і гнучкості
Групи щодо доступу до ринків капіталу.
Основні категорії фінансових інструментів – Основні фінансові активи та зобов’язання Групи
станом на 31 грудня були представлені таким чином:
Примітки

2012

2011

Фінансові активи
Інші необоротні фінансові активи
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Короткострокові інвестиції
Торгова дебіторська заборгованість
Інші короткострокові фінансові активи

4
5
6
7

91,072
6,308
223,082
2,424

2,369
29,433
82,872
179,876
-

Фінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Позики

12
13

162,280
489,952

81,917
555,708

Основні ризики, які виникають від фінансових інструментів Групи, представлені ризиками зміни
курсів обміну валют, відсоткових ставок, а також кредитним ризиком і ризиком ліквідності.
Валютний ризик ‒ Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати Групи
зазнають несприятливого впливу від змін курсів обміну валют. Група провадить деякі операції в
іноземних валютах. Група не використовує жодних похідних фінансових інструментів для
управління ризиком зміни курсів валют, водночас, керівництво Групи намагається зменшити вплив
такого ризику шляхом встановлення лімітів на використання різних валют і зберігання грошових
коштів та їхніх еквівалентів у твердих валютах.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
Монетарні активи та зобов'язання Групи станом на 31 грудня 2012 року були деноміновані у таких
валютах:
Примітки
Активи
Грошові кошти та їхні
еквіваленти
Короткострокові інвестиції
Торгова дебіторська
заборгованість
Інші короткострокові
фінансові активи

Долари
США

Євро

Російські
рублі

Гривні

Всього

4
5

40,661
4,570

19,456
1,625

28,313
-

2,642
113

91,072
6,308

6

4,928

12,376

94,466

111,312

223,082

7

-

2,424

-

-

2,424

50,159

35,881

122,779

114,067

322,886

4,306
464,766

40,978
5,739

35,420
-

81,576
19,447

162,280
489,952

Всього фінансових
зобов’язань

469,072

46,717

35,420

101,023

652,232

Загальна чиста позиція

(418,913)

(10,836)

87,359

13,044

(329,346)

Всього фінансових активів
Зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Позики

12
13

Монетарні активи та зобов'язання Групи станом на 31 грудня 2011 року були деноміновані у таких
валютах:
Примітки
Активи
Грошові кошти та їхні
еквіваленти
Короткострокові інвестиції
Торгова дебіторська
заборгованість
Інші довгострокові фінансові
активи

Долари
США

Євро

Російські
рублі

Гривні

Всього

4
5

300
33,959

1
15,536

26,424
1,325

2,708
32,052

29,433
82,872

6

5

7,467

80,927

91,477

179,876

-

2,369

-

-

2,369

34,264

25,373

108,676

126,237

294,550

3,093
555,708

14,378
-

17,962
-

46,484
-

81,917
555,708

Всього фінансових
зобов’язань

558,801

14,378

17,962

46,484

637,625

Загальна чиста позиція

(524,537)

10,995

90,714

79,753

(343,075)

Всього фінансових активів
Зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Позики

12
13

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
У нижченаведеній таблиці подана інформація про чутливість Групи до зміцнення євро, долара США
і російського рубля відносно української гривні (зміцнення гривні щодо євро, долара США і
російського рубля) на 10%. Цей аналіз застосовувався до монетарних статей, відображених на
звітні дати у відповідних валютах (вплив на власний капітал дорівнює впливу на консолідований
прибуток/(збиток)):
Долари США
31 грудня
31 грудня
2012 року
2011 року
(Збиток)/ прибуток

(41,891)/41,891

(52,454)/52,454

Євро
31 грудня
2012 року
(1,084)/1,084

31 грудня
2011 року
1,100/(1,100)

Російські рублі
31 грудня
31 грудня
2012 року
2011 року
Прибуток/(збиток)

8,736/(8,736)

9,071/(9,071)

Ризик зміни відсоткових ставок ‒ Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що
фінансові результати Групи зазнають несприятливого впливу змін плаваючих відсоткових ставок.
Група отримала, в основному, позики за змінною відсотковою ставкою (прив’язаною до ставки
ЛІБОР). Група не використовує жодних похідних фінансових інструментів для управління ризиком
зміни відсоткових ставок.
Результати застосування аналізу чутливості станом на 31 грудня 2012 року показують, що
збільшення плаваючої ставки на 1% збільшить фінансові витрати Групи на 4,622 тисячі гривень
(2011: 5,538 тисяч гривень). Аналіз чутливості застосовувався стосовно позик на підставі
припущення, що сума непогашеного зобов'язання станом на 31 грудня 2012 року залишалася
непогашеною протягом усього року.
Кредитний ризик ‒ Кредитний ризик Групи, головним чином, стосується її торгової дебіторської
заборгованості. Суми, відображені у консолідованому звіті про фінансовий стан, подаються за
вирахуванням резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості, яка визначається
керівництвом Групи на основі попереднього досвіду і оцінки поточної економічної ситуації.
Група структурує рівні свого кредитного ризику, встановлюючи ліміти на суми, стосовно яких
ризики є прийнятними щодо одного або групи клієнтів. Ліміти щодо рівня кредитного ризику по
кожному клієнту регулярно переглядаються керівництвом Групи.
Середній кредитний період, який надається клієнтам, зазвичай становить 38 днів (2011: 30 днів).
Максимальна сума кредитного ризику ‒ У нижченаведеній таблиці представлені максимальні
суми кредитного ризику за фінансовими активами. Для фінансових активів, відображених у
консолідованому звіті про фінансовий стан, максимальна сума ризику дорівнює сумі балансової
вартості цих активів.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
Максимальні суми ризиків станом на 31 грудня були представлені таким чином:
Примітки
Торгова дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Короткострокові інвестиції
Інші короткострокові фінансові активи
Інші необоротні фінансові активи

6
4
5
7

Всього

2012

2011

223,082
91,072
6,308
2,424
-

179,876
29,433
82,872
2,369

322,886

294,550

Фінансові активи Групи не мають рейтингів, присвоєних визнаними на міжнародному рівні
рейтинговими агентствами.
Ризик ліквідності ‒ Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Група не зможе погасити свої
зобов'язання по мірі їхнього настання. Позиція ліквідності Групи ретельно контролюється і
управляється. Група використовує систему бюджетування і прогнозу грошових коштів для того,
щоб забезпечити наявність достатніх коштів для виконання своїх платіжних зобов’язань.
У нижченаведених таблицях представлена інформація про залишки фінансових зобов’язань
Компанії за строками погашення, передбачених угодами, які діяли станом на 31 грудня 2012 та 2011
років. Таблиці складені на основі недисконтованих потоків грошових коштів від фінансових
зобов’язань на найбільш ранню дату, на яку Група може бути зобов’язана здійснити оплату.
Таблиці включають потоки грошових коштів як від основної суми заборгованості, так і відсотків.
Станом на 31 грудня 2012 року:
Примітки
Кредиторська
заборгованість
Позики

12
13

Всього

До 3 місяців

Від 3 місяців
до 1 року

Від 1 до 5 років

Всього

109,645
20,381

44,067
119,422

396,165

153,712
535,968

130,026

163,489

396,165

689,680

Станом на 31 грудня 2011 року:
Примітки
Кредиторська
заборгованість
Позики
Всього

12
13

До 3 місяців

Від 3 місяців
до 1 року

Від 1 до 5 років

Всього

79,435
141,010

2,482
148,748

294,000

81,917
583,758

220,445

151,230

294,000

665,675

Середній кредитний період за операціями придбання товарів та послуг становить 24 дні (2011: 15
днів). На торгову та іншу кредиторську заборгованість протягом кредитного періоду відсотки не
нараховуються. Група здійснює політику з управління фінансовими ризиками для забезпечення
того, щоб кредиторська заборгованість виплачувалася згідно із заздалегідь узгодженими
кредитними умовами.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ” ТА ЙОГО ДОЧІРНІ
ПІДПРИЄМСТВА
ДОДАТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

Підприємство: ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”
Територія: Луганська область

Організаційно – правова форма господарювання: Публічне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності: Виробництво гофрованого паперу та картону,
паперової та картонної тари
Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
Одиниця виміру: тис. грн.

Актив

Код
рядка

Примітка

1
I. Необоротні активи

2

3

010
011
012
020

10
10
10
10

030
031
032

10

Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
первісна вартість
накопичена амортизація
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
1

Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I

1

Коди
2013/01/01
01882551
4412500000

за КОПФГ

234

за КВЕД

17.21

V

На початок
звітного
періоду
4

На кінець
звітного
періоду
5

373
875
(502)
76,685

400
1,114
(714)
45,570

035
036
037

1,831,359
1,831,359
-

1,887,935
1,887,935
-

040
045
050
055
056
057
060
065
070
075
80

5,593
1,914,010

3,064
24,154
1,961,123

14

Стаття „Інші необоротні активи ” містить довгострокову частину передоплати податку на прибуток та
передоплати за основні засоби.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ” ТА ЙОГО ДОЧІРНІ
ПІДПРИЄМСТВА
ДОДАТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (ПРОДОВЖЕННЯ)
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)

Актив

Код
рядка

Примітка

1
II. Оборотні активи

2

3

100
110
120
130
140
150

9

160
161
162

6
6
6

Запаси:
виробничі запаси
поточні біологічні активи
незавершене виробництво
готова продукція
товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
2

з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
в т.ч. у касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Активи, утримувані для продажу
БАЛАНС

2

170
180
190
200
210
220
230
231
240
250
260
270
275
280

9
9
9

7

7
5
4, 23
4
4, 23

7

На початок
звітного
періоду
4

На кінець
звітного
періоду
5

130,841
31,605
21,909
350
-

117,141
29,408
33,448
398
-

179,876
183,824
(3,948)

223,082
226,009
(2,927)

57,613
25,574
1,077
82,872

77,771
20,044
4,198
6,308

2,708
41
26,725
561,150
3,868
2,479,028

2,642
52
88,430
602,870
4,342
2,568,335

Стаття „Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” містить короткострокову частину передоплати
податку на прибуток та податки до відшкодування.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ДОДАТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у тисячах українських гривень)
Пасив

Код
рядка

Примітка

1
I. Власний капітал

2

3

Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті
переможцям лотереї
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не
забезпеченого сплатою участі у лотереї
Цільове фінансування
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
БАЛАНС
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Геннадій Мінін/Генеральний директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

На початок
звітного
періоду
4

На кінець
звітного
періоду
5

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380

16,754
894,304
795,736
1,706,794

16,754
917,570
840,667
7,148
1,782,139

400
410
415
416

8,118
-

10,187
-

417

-

-

418
420
430

8,118

10,187

467,475
109,143
576,618

370,391
118,683
489,074

88,233
81,315

19,447
100,114
153,030

5,610
4,644
2,837
4,225
32
-

2,952
2,110
3,387
5,181
32
-

602
187,498
2,479,028

682
286,935
2,568,335

440
450
460
470
480

13

500
510
520
530

13
13

540
550
560
570
580
590
600
605
610
620
630
640

14

12

11
12
12

12
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Оксана Зимницька/Головний бухгалтер
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ДОДАТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

Підприємство: ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”
Територія: Луганська область

Організаційно – правова форма господарювання: Публічне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності: Виробництво гофрованого паперу та картону,
паперової та картонної тари
Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
Одиниця виміру: тис. грн.

Коди
2013/01/01
01882551
4412500000

за КОПФГ

234

за КВЕД

17.21

V

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
1

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
В т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
В т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та
сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарній статті

1

Код
рядка
2

Примітка

010
015
020
030

17

1,642,508
-

1,541,320
-

035
040

17
18

1,642,508
(1,382,668)

1,541,320
(1,290,821)

3

050
055
060
061
070
080
090
091
100
105
110
120
130
140
150
160
165

20
19

За звітний
період
4

За попередній
період
5

259,840
15,477

250,499
17,405

(71,355)
(115,814)
(53,058)

(44,434)
(88,073)
(10,748)

35,090
6,890
(31,564)
-

Стаття „Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” містить дохід за вирахуванням
податку на додану вартість та інших вирахувань з доходу.

124,649
60,462
(26,514)
-

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ДОДАТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у тисячах українських гривень)
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Стаття
1
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток
збиток
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття
унаслідок припинення діяльності
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або прибуток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття
унаслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення матеріального заохочення

Код
рядка
2

Примітка
3

За звітний
період
4

За попередній
період
5

170
175

10,416
-

158,597
-

176

-

-

(11,707)

(22,471)

177
180

14

190
195

(1,291)

200
205
210

-

220
225
226

(1,291)
-

136,126
136,126
-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка
2
230
240
250
260
270
280

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

За звітний
період
3
1,273,627
116,947
39,598
124,082
68,641
1,622,895

За попередній
період
4
1,189,036
89,888
29,406
105,172
20,574
1,434,076

За звітний
період
4
14,006,171
14,006,171
(0.09217)

За попередній
період
5
14,006,171
14,006,171
9.71893

(0.09217)
-

9.71893
-

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Найменування показника
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, гривень
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію,
гривень
Дивіденди на одну просту акцію
____________________________________
Геннадій Мінін/Генеральний директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

Код
рядка
2
300
310
320
330
340

Примітка
3
15
15

______________________________________
Оксана Зимницька/Головний бухгалтер
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ДОДАТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)

Підприємство: ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”
Територія: Луганська область

Організаційно – правова форма господарювання: Публічне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності: Виробництво гофрованого паперу та картону,
паперової та картонної тари
Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
Одиниця виміру: тис. грн.
Стаття

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов’язань з податку на додану вартість
Зобов’язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
Цільових внесків
1

Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності

1

Коди
2013/01/01
01882551
4412500000

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

234

за КВЕД

17.21

V

Код рядка

За звітний
період

2

3

010
015
020
030
035
040
045
050
060
070
080

-

За аналогічний
період
попереднього
року
4

1,806,432
107,096
2,449
49,478
16
231
90
4,054

-

-

1,733,478
111,656
15,232
46,584
12
19
14
1,628

090
095
100
105
110
115
120
125
130
140

(864,369)
(733,965)
(2,830)
(97,086)
(196)
(6,007)
(31,367)
(43,457)
(20,978)
(200)

(670,790)
(868,347)
(8,919)
(69,366)
(157)
(8,526)
(33,905)
(34,076)
(18,944)
(1)

145
150
160
170

(32,884)
136,507
136,507

(23,455)
172,137
172,137

Стаття „Інші витрачання” від операційної діяльності за роки, що закінчились 31 грудня 2012 та 2011
років, містить витрачання на виплату відсотків в сумі 30,551 тисяча гривень та 20,994 тисячі гривень,
відповідно.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ”
ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ДОДАТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у тисячах українських гривень)
Стаття

Код рядка

За звітний
період

1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

2

3

Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
1

Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

____________________________________
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1

За аналогічний
Отформа
період
попереднього
року
4

180
190
200

630,426
190
-

1,305,585
53
-

210
220
230

6,890
-

10,489
-

240
250
260

(554,071)
(91,611)
-

(1,261,947)
(87,429)
-

270
280
290
300

(8,176)
(8,176)

(50,901)
(84,150)
(84,150)

310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430

6,406
(92,545)
(86,139)
(86,139)
42,192
29,433
71,625

(78,270)
(78,270)
(78,270)
9,717
19,716
29,433

______________________________________
Оксана Зимницька/Головний бухгалтер
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

Стаття „Інші платежі” від інвестиційної діяльності за 2011 рік містить кошти на придбання дочірнього
підприємства ЗАТ „Пекеджинг Кубань”.

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ” ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ДОДАТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)

Підприємство: ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”
Територія: Луганська область
Організаційно – правова форма господарювання: Публічне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності: Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
Одиниця виміру: тис. грн.
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Переоцінка активів:
1

Дооцінка основних засобів
Уцінка основних засобів
Дооцінка незавершеного будівництва
Уцінка незавершеного будівництва
Дооцінка нематеріальних активів
Уцінка нематеріальних активів
Інше

1

2

2

Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал
4

V

Додатковий
Інший
вкладений додатковий
капітал
капітал
5
6
894,304

2
010

3
16,754

020
030
040
050

16,754

-

-

060
070
080
090
100
110

-

-

-

120

-

-

-

Коди
2013/01/01
01882551
4412500000
234
17.21

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

-

Нерозподілений
прибуток
8
795,736

-

69,488
(46,222)

894,304

Резервний
капітал
7

Неоплачений
капітал
9

Вилучений
капітал
10

Разом

-

-

11
1,706,794

795,736

-

-

1,706,794

-

-

-

-

-

46,222

-

-

Стаття „Дооцінка основних засобів” містить переоцінку основних засобів на суму 83,037 тисяч гривень, за вирахуванням відстроченого податку на суму
13,549 тисяч гривень.
Стаття „Інше” містить використання резерву переоцінки у зв’язку із амортизацією та вибуттям основних засобів, за вирахуванням відстроченого податку.

69,488
-

ПАТ „РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ” ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ДОДАТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(у тисячах українських гривень)
Стаття

1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період

Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2
130

3

4
-

Додатковий
Інший
вкладений додатковий
капітал
капітал
5
6
-

Резервний
капітал
7
-

Нерозподілений
прибуток
8
(1,291)

Неоплачений
капітал
9

Вилучений
капітал
10
-

-

Разом

11
(1,291)

Стаття

1
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до статутного Капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків
Безкоштовно отримані активи
Інше
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

____________________________________
Геннадій Мінін/Генеральний директор
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2

3

4

Додатковий
Інший
вкладений додатковий
капітал
капітал
5
6

Резервний
капітал
7

Нерозподілений
прибуток
8

Неоплачений
капітал
9

Вилучений
капітал

Разом

10

11

Отформа

140
150
160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180
190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210
220
230
240
250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260
270
280
290
300

16,754

-

-

7,148
30,414
924,718

-

44,931
840,667

-

-

7,148
75,345
1,782,139

______________________________________
Оксана Зимницька/Головний бухгалтер
ПАТ „Рубіжанський картонно-тарний комбінат”

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ПАТ "Рубiжанський картонно-тарний комбiнат" - один з найбiльших в Українi виробникiв
транспортного пакування з гофрованого картону. Пiдприємство є членом Української Асоцiацiї
Виробникiв Гофрокартону (UACBM), що тiсно спiвпрацює iз загальноєвропейською федерацiєю
виробникiв гофрокартону FEFCO. У своїй роботi комбiнат рiвняється на провiдних виробникiв
Європи. У 2002 роцi "РКТК" придбав ЗАТ "Трипiльський пакувальний комбiнат" (м. Українка,
Київська обл.) i здiйснив пуск нового виробництва гофрованого картону й гофроупаковки. Це
значно полiпшило умови та строки доставки продукцiї клiєнтам. ПАТ " Рубiжанський картоннотарний комбiнат" - це iнтегрований комплекс з виробництва картону для плоских шарiв
гофрокартону, паперу для гофрування i тари з гофрокартону на їх основi. Комбiнат виробляє
картон для плоских шарiв гофрокартону з бiлим, бурим, хмарним i пофарбованим поверхневим
шаром i папiр для гофрування в широкому дiапазонi фiзико-механiчних властивостей вiдповiдно
до потреб власного виробництва i зовнiшнiх споживачiв. Працюючи на вториннiй сировинi,
пiдприємство зберiгає лiс i утилiзує картонно-паперовi вiдходи. Створенi комбiнатом власнi
пiдприємства зi збору та заготiвлi макулатури мiнiмiзують залежнiсть ПАТ "РКТК" вiд
постачальникiв сировини. Комбiнат виробляє гофрований картон 2-х, 3-х, 5-ти й 7-ми шаровий iз
профiлями гофрiв С, В, Е ,F, N. Широкий асортимент продукцiї ПАТ "РКТК" представлений як
унiфiкованими ящиками, розробленими загальноєвропейською федерацiєю виробникiв
гофрокартону FEFCO, так i власними розробками конструкторiв комбiнату. Також, на комбiнатi
збудований цех високохудожньої упаковки з офсетним друком. Каширована упаковка з офсетним
друком розрахована на покупцiв, що пред'являють високi вимоги до дизайну. ПАТ "РКТК"
першим запропонував ринку України i СНД упакування з гофрокартону iз флексографiчним
друком до 6 кольорiв (або п'ять кольорiв плюс лак), це дозволило пiдняти на бiльш високий рiвень
графiчний дизайн транспортного пакування. Сертифiкат вiдповiдностi системи якостi
мiжнародним вимогам стандарту ISO - 9001 комбiнат одержав першим у СНД серед пiдприємств
целюлозно-паперової промисловостi ще в 2000 роцi, а в 2003, 2006, 2009, 2012 роках успiшно
пройшов ресертифiкацiю за версiєю ISO 9001:2008. В 2008 роцi на комбiнатi була впроваджена
система екологiчного менеджменту, що спрямована на пiдвищення конкурентоспроможностi за
рахунок вiдповiдального вiдношення до навколишнього середовища. Отримано сертифiкат
вiдповiдностi мiжнародному екологiчному стандарту ISO 14001. Якiсть продукцiї комбiнату
тестується на всiх етапах її виготовлення - вiд вихiдної сировини до кiнцевої продукцiї.
Можливiсть виконання замовлень на трьох заводах - в Українцi, в Рубiжному та на росiйському
дочiрньому пiдприємствi пiдвищує надiйнiсть дотримання строкiв виготовлення й доставки
продукцiї клiєнтам. Додатковi гарантiї надiйностi для клiєнта забезпечуються за рахунок установцi
парогазового комплексу для виробництва власної електроенергiї. У 2009 роцi завершено
будiвництво третьої картонно-паперової машини. У травнi 2009 року третя картонно-паперова
машина введена до експлуатацiї та розпочався на цiй машинi промисловий випуск продукцiї.
Висока якiсть продукцiї й рiзнi технологiчнi ноу-хау дозволяють пiдприємству активно
працювати, як на внутрiшньому, так i на зовнiшнiх ринках. Придбання в 2011 роцi 100% частки
росiйського пiдприємства з виробництва гофротари ЗАТ "Пекеджинг Кубань" дозволило ПАТ
"РКТК" розширити ринок збуту на територiї Росiської Федерацiї. В обсязi споживання гофротари,

виробленої, харчова галузь займає 61%, вiдповiдно частка пакування для непродовольчих товарiв
становить 39%. Сезоннiсть попиту на гофроупаковку для рiзноманiтних галузей залежить вiд
сезонностi роботи цих галузей. Так, наприклад, у лiтню пору значно пiдвищується попит на
гофротару для прохолодних напоїв, пива, олiї. Значно пiдвищується число замовлень для
кондитерської та лiкеро-горiлчаної галузей пiд кiнець року. У цiлому завдяки широкому колу
галузей, що споживають продукцiю, сезоннiсть попиту незначною мiрою впливає на роботу
пiдприємства, помiтно лише ослаблення попиту у зв'язку зi святами на початку року та у травнi
мiсяцi. В середньому за 2012 рiк 49% продукцiї комбiнат експортує, значна частина експорту
припадає на Росiю. Вiдпускнi цiни на продукцiю комбiнату змiнюються в залежностi вiд витрат на
сировину для випуску тiєї або iншої марки картону i гофрокартону, вiд обсягiв i перiодичностi
замовлень, термiнiв оплати. ПАТ " РКТК " має своїх представникiв у Центральному, Захiдному,
Пiвденному, Схiдному регiонах України. Центральний офiс знаходиться в мiстi Рубiжне,
Луганської областi. Реалiзацiя продукцiї здiйснюється безпосередньо споживачу без дiлерської
мережi. Основнi споживачi продукцiї: ТОВ «Кнауф Гiпс» (виробництво гiпсокартону), Procter &
Gamble (виробництво побутової хiмiї); ДП Кондитерська корпорацiя «Roshen» (кондитерськi
вироби) ;ПрАТ Виробниче об’єднання «Контi» (кондитерськi вироби); ТОВ «Сандора»
(виробництво сокiв); ПАТ «Крафт Фудз Україна» (виробництво чiпсiв); ТОВ «Ретал-Днiпро»
(виробництво ПЕТ преформ); ТОВ «Нацiональна горiлчана компанiя» (виробник алкогольної
продукцiї); ПрАТ «Фiлiп Моррiс Україна» (тютюновi вироби); ТОВ «Данон Днiпро» (виробництво
молочної продукцiї); Saint-Gobain (виробництво гiпсокартону); ЗАТ «ГОТЕК» (виробництво
гiпсокартону). Виробництво гофротари в Українi в 2012 роцi досягло 875 млн.м2, що вище рiвня
2011 року на 5%. Рiст обсягiв виробництва було зумовлене вiдродженням пiсля кризи 2008-2009
рокiв виробництв основних галузей - споживачiв гофротари. Оптимiстичний прогноз розвитку
галузi в 2013 роцi - збереження темпiв росту виробництва на рiвнi 2012 року. Доля ПАТ " РКТК "
на ринку України в 2012 роцi становила 22,4%. Серед виробникiв гофротари в Українi, що
складають значну конкуренцiю ПАТ " РКТК ", треба видiлити ПАТ ККТК (Обухiв) та концерн
"Основа" (Жидачiвський ЦПК разом з Iзмаїльським ЦПК), їх частка вiдповiдно становила 30% та
14,3%. Обсяги виробництва гофротари iнших виробникiв значно меншi. Стратегiчно важливою
сировиною при виробництвi готової продукцiї ПАТ " РКТК " є макулатура, яка займає 30%
собiвартостi виробництва. 50% цiєї сировини закуповується у вiтчизняних виробникiв, а 50%
iмпортується з iнших країн - Росiї та країн Європи. Недостатнiсть цiєї сировини на ринку постiйно
вiдчувається, тому пiдприємство намагається знаходити постiйних постачальникiв i закуповує її
наперед. Хiмiчнi реагенти, якi теж є незамiнною сировиною в виробництвi готової продукцiї,
постачаються в основному з Польщi. Крохмаль для виробництва закуповується в Українських
постачальникiв, газ та електроенергiя, що використовуються у виробничому процесi, теж
закуповується в українських постачальникiв. Протягом 2012 року цiна на стратегiчну сировину
знизилася майже на 6 % до кiнця року з 1602 грн./т до 1507 грн./т, проте вартiсть газу протягом
першої половини року зросла, майже на 3,5 % - з 3712 грн /тис.м3 до 3844 грн/тис.м3, а до кiнця
2012 року досягла рiвня, який був на початку року – 3717 грн/тис.м3 . Цiни на iншу сировину
(хiмiкати, дизпаливо, електроенергiю та iншi) теж зростали на протязi 2012 року.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв було придбано активiв на загальну суму 690752 тис.грн. За останнi п’ять
рокiв були введенi до експлуатацiї основнi засоби на загальну суму 605166 тис. грн., в т. ч.: земельнi дiлянки – 265 тис.грн., - будiвель - 139685 тис. грн., - машин та обладнання - 437463 тис.
грн., - транспортних засобiв - 22404 тис. грн. - офiсного обладнання - 5349 тис. грн. В 2012 роцi
були введенi до експлуатацiї основнi засоби на загальну суму 135109 тис. грн. Вiдчужено за п'ять
рокiв активiв на суму 8439 тис. грн. за балансовою вартiстю, в т. ч.: - будiвель - 385 тис .грн. машини та обладнання - 6160 тис. грн. – транспортних засобiв – 1767 тис. грн. – офiсного
обладнання - 127 тис. грн. Фiнансування придбання активiв здiйснювалось за рахунок власних та

кредитних коштiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
ПАТ "РКТК" застосовує модель переоцiнки для визначення балансової вартостi основних засобiв.
Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю, яка являє собою справедливу вартiсть
на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якого подальшого накопиченого зносу та подальших
накопичених збиткiв вiд знецiнення.Пiдприємство признає основними засобами активи, строк
корисного використання яких перевищує 1 рiк i вартiстю вище 1000 грн.Строк корисного
використання основних засобiв:- будинки, споруди та передавальнi пристрої - вiд 11 до 50 рокiв;машини та обладнання - вiд 6 до 30 рокiв;- транспортнi засоби - вiд 6 до 10 рокiв;- iншi основнi
засоби - вiд 5 до 10 рокiв. Для вiдображення основних засобiв станом на 31 грудня 2012 року та
починаючи з 2004 року пiдприємство залучає незалежних оцiнювачiв для здiйснення щорiчної
оцiнки основних засобiв. Оцiнка, виконана вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв з оцiнки.
Переоцiнена (справедлива) вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 1887935тис. грн.
Сума нарахованого зносу за рiк становить 124108 тис. грн. Ступiнь фiзичного зносу основних
засобiв на кiнець року становить 53 %. Ступiнь використання 100 %. Основних засобiв, що
виключенi з активiв та щодо яких iснує обмеження права власностi, немає. За рiк було введено в
експлуатацiю основних засобiв на суму 135109 тис. грн. Основнi засоби комбiнату перебувають в
заставi на суму 695777 тис.грн. Всi основнi засоби розташованi на територiї основного
пiдприємства та на територiї його дочiрнiх пiдприємств. Нових планiв капiтального будiвництва,
розширення або удосконалення основних засобiв, що привело б до зростання виробничих
потужностей, пiдприємством не передбачається. Для очищення стокiв власного виробництва ПАТ
" РКТК " використовє власнi очиснi споруди та використовує локальну очистку надлишкових
оборотних вод на картонно-паперовому виробництвi, що дозволяє знизити використання рiчної
води та зменшити її забруднення.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
ПАТ "Рубiжанський КТК" в 2012 роцi зiткнулось з проблемами:- неповне повернення податку на
додану вартiсть;- зростання цiн на енергоносiї;- зростання цiн на дизпаливо;- завищення митної
вартостi сировини при її iмпортуваннi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
За звiтний рiк у ПАТ " РКТК" були факти виплати штрафiв за порушення чинного законодавства
на суму 555457,93 грн. У тому числi :- податки 546307,46 грн. - фiнансовi санкцiї - 9150,47грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
В 2012 роцi рентабельнiсть продаж ПАТ "РКТК" та його дочiрнiх пiдприємств становить 2,14%
(звiт про сукупнi доходи: ряд.100/ряд.010). Фiнансування здiйснюється за рахунок власних та
кредитних коштiв. На протязi 2012 року вiдбувалось зменшення робочого капiталу на 58,7 млн.
грн.("Баланс": (ряд.260+ряд.270)-(ряд.620+ряд.400 (за винятком довгострокових зобов'язань за
пенсiйним забезпеченням)). Великою проблемою на пiдприємствi є борг бюджету з ПДВ, котрий
на кiнець 2012 року складав майже 60,5 млн. грн. Така велика заборгованiсть бюджету перед

РКТК призводить до негативного впливу на робочий капiтал пiдприємства та впливає на
недостатнiсть оборотних коштiв. Покращення лiквiдностi на пiдприємствi полягає у впровадженнi
заходiв щодо оцiнки поточних зобов'язань та поточних активiв, на пiдставi аналiзу фiнансовоекономiчних показникiв. На початок 2012р. коефiцiєнт загальної лiквiдностi становив 2,92, на
кiнець 2012р. – 2,06.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Станом на 31 грудня 2012 року Група мала контрактнi зобов’язання за договорами реалiзацiї на
суму, яка приблизно становила 133304000 гривень (2011: 87710000 гривень), обсяг контрактних
зобов’язань, пов’язаних iз будiвельними роботами i придбанням обладнання, становив 459000
гривень (2011: 1681000 гривень).
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Попит на гофротару цiлком залежить вiд економiчного стану iнших галузей промисловостi , що
споживають гофротару для вироблених товарiв. Позитивнi перспективи розвитку виробництва ,
високi технологiчнi характеристики гофрокартону, упровадження систем керування якiстю
вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв ISO 9001, з 2003 року - версiя ISO 9001-2000, а з 2012
року - ISO 9001-2008 залучають до роботи з ПАТ "Рубiжанський КТК" солiдних клiєнтiв, у тому
числi фiрми з iноземним капiталом. Серед них вiдомi тютюновi гiганти Philip Morris, ПАТ "Джей
Тi Iнтернешнл Україна", виробник товарiв хiмiї i гiгiєни Procter & Gamble, кондитерська
корпорацiя "Рошен", а також провiднi свiтовi виробники гiпсокартону - Кнауф, Сан Гобан, Готек.
На поточний 2013 рiк ПАТ "Рубiжанський КТК" планує збiльшити рiвень виробництва по картону
та паперу на 5,5 % вiд рiвнiя 2012 року, по гофротарi планується збiльшити виробництво на 10,6
%.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки на пiдприємствi в звiтному роцi не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1) 20.05.2011 р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа № 2а4064/11/1270 до СДПI по роботi з ВПП в м. Луганськ про вiдмiну податкогового повiдомленнярiшення вiд 19.04.2011р. №0000018011 на суму 145821,00 грн., рiшенням Луганського окружного
адмiнiстративного суду податкове повiдомлення-рiшення скасовано. 08.09.2011 визначенням
Донецького апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйна скарга СДПI по роботi з ВПП в м.
Луганськ залишена без задоволення, постанова Луганського окружного адмiнiстративного суду
без змiн.2) 20.05.2011 р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа № 2а4062/11/1270 до СДПI по роботi з ВПП в м. Луганськ про вiдмiну податкогового повiдомленнярiшення вiд 19.04.2011р. №0000028011 на суму 134783,00 грн., рiшенням Луганського окружного
адмiнiстративного суду податкове повiдомлення-рiшення скасовано. 20.09.2011 визначенням
Донецького апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйна скарга СДПI по роботi з ВПП в м.
Луганськ залишена без задоволення, постанова Луганського окружного адмiнiстративного суду
без змiн. 3) 26.01.2012 р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа № 2а1270/879/2012 до СДПI по роботi з ВПП в м. Луганськ про вiдмiну податкогового повiдомленнярiшення вiд 10.01.2012 № 0000028011 на суму 637507,00 грн, штрафнi санкцiї 318753,50 грн.,
рiшенням Луганського окружного адмiнiстративного суду податкове повiдомлення-рiшення

скасовано. 05.04.2012 визначенням Донецького апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйна
скарга СДПI по роботi з ВПП в м. Луганськ залишена без задоволення, постанова Луганського
окружного адмiнiстративного суду без змiн. 20.04.2012 подана касацiйна скарга, 11.06.2012
прийнята до виробництва, дата засiдання не призначена. 4) 11.05.2012 р. позов до Луганського
окружного адмiнiстративного суду, справа № 2а-1270/3645/2012 до СДПI по роботi з ВПП в м.
Луганськ про вiдмiну податкогового повiдомлення-рiшення вiд 11.04.2012 № 0000028011 на суму
491177,00 грн, штрафнi санкцiї 220870,00 грн., рiшенням Луганського окружного
адмiнiстративного суду податкове повiдомлення-рiшення скасовано. 07.06.2012 визначенням
Донецького апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйна скарга СДПI по роботi з ВПП в м.
Луганськ залишена без задоволення, постанова Луганського окружного адмiнiстративного суду
без змiн. 08.08.2012 подана касацiйна скарга, 26.02.2013 скарга залишена без задоволення. 5)
11.05.2012 р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа № 2а1270/3644/2012 до СДПI по роботi з ВПП в м. Луганськ про вiдмiну податкогового повiдомленнярiшення вiд 11.04.2012 № 0000148011 на суму 300884,00 грн., рiшенням Луганського окружного
адмiнiстративного суду податкове повiдомлення-рiшення скасовано. 25.07.2012 рiшенням
апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйна скарга СДПI по роботi з ВПП в м. Луганськ
залишена без задоволення, постанова Луганського окружного адмiнiстративного суду без змiн,
касацiйна скарга не подавалась. 6) 11.05.2012 р. позов до Луганського окружного
адмiнiстративного суду, справа № 2а-1270/3643/2012 до СДПI по роботi з ВПП в м. Луганськ про
вiдмiну податкогового повiдомлення-рiшення вiд 11.04.2012 № 0000118011 на суму 17527,00 грн.,
штрафнi санкцiї 8763,50 грн.,07.06.2012 рiшенням Луганського окружного адмiнiстративного суду
податкове повiдомлення-рiшення скасовано. 26.07.2012 рiшенням апеляцiйного адмiнiстративного
суду апеляцiйна скарга СДПI по роботi з ВПП в м. Луганськ залишена без задоволення, постанова
Луганського окружного адмiнiстративного суду без змiн, касацiйна скарга не подавалась.7)
27.03.2012 р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа № 2а1270/2130/2012 до СДПI по роботi з ВПП в м. Луганськ про вiдмiну податкогового повiдомленнярiшення вiд 02.03.2012 № 0000098011 на суму 1757240,00 грн., штрафнi санкцiї 2,00
грн.,18.07.2012 у задоволеннi позовних вимог вiдмовлено, апеляцiйна скарга Позивача залишена
без задоволення, касацiйна скарга прийнята до виробництва, дата засiдання не призначена. 8)
27.03.2012 р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа № 2а1270/2131/2012 до СДПI по роботi з ВПП в м. Луганськ про вiдмiну податкогового повiдомленнярiшення вiд 02.03.2012 № 0000108011 на суму 166809,00 грн., штрафнi санкцiї 1,00 грн.,18.07.2012
у задоволеннi позовних вимог вiдмовлено, 03.10.2012 апеляцiйну скаргу Позивача задоволено,
29.10.2012 касацiйна скарга прийнята до виробництва, дата засiдання не призначена. 9) 16.08.2012
р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа № 2а-1270/6371/2012 до
Луганської митницi Державної митної служби України про вiдмiну податкового повiдомленнярiшення вiд 06.08.2012 № 40 на суму 14566,64грн., штрафнi санкцiї 7283,32 грн.,17.09.2012 у
задоволеннi позовних вимог вiдмовлено, апеляцiйна скарга Позивача залишена без задоволення,
10.12.2012 касацiйна скарга прийнята до виробництва, дата засiдання не призначена. 10)
17.08.2012 р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа № 2а1270/6370/2012 до Луганська митниця Державної митної служби України про вiдмiну податкового
повiдомлення-рiшення вiд 06.08.2012 № 41 на суму 202250,78грн., штрафнi санкцiї
100481,93грн.,12.10.2012 у задоволеннi позовних вимог вiдмовлено, апеляцiйна скарга Позивача
залишена без задоволення, 06.03.2013 касацiйна скарга прийнята до виробництва, дата засiдання
не призначена. 11) 23.07.2012 р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа
№ 2а-1270/3981/2012 до Луганської митницi Державної митної служби України про вiдмiну
рiшення вiд 04.07.2011 № 702180002/2011/003343 на суму 936979,50грн., 25.06.2012 у задоволеннi
позовних вимог вiдмовлено, апеляцiйна скарга Позивача залишена без задоволення. 12) 10.10.2012
р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа № 2а-1270/7837/2012 до
Луганської митницi Державної митної служби України про вiдмiну податкового повiдомленнярiшення вiд 19.09.2012 № 51 на суму 16209,71грн., штрафнi санкцiї 8104,86грн., 12.11.2012 у
задоволеннi позовних вимог вiдмовлено, 18.12.2012 апеляцiйна скарга Позивача задоволена. 13)
11.10.2012 р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа № 2а-

1270/7838/2012 до Луганської митницi Державної митної служби України про вiдмiну податкового
повiдомлення-рiшення вiд 19.09.2012 № 52 на суму 3241,95 грн., штрафнi санкцiї 1620,98грн.,
09.11.2012 у задоволеннi позовних вимог вiдмовлено, 16.01.2013 апеляцiйна скарга Позивача
залишена без задоволення.14) 19.06.2012 р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного
суду, справа № 2а-1270/3357/2012 до Луганської митницi Державної митної служби України про
вiдмiну рiшення вiд 26.03.2012 № 702180002/2012/000010/2,19.06.2012 у задоволеннi позовних
вимог вiдмовлено, 25.07.2012 апеляцiйна скарга Позивача залишена без задоволення.15)
13.07.2012 р. позов до Луганського окружного адмiнiстративного суду, справа №
2а/1270/6182/2012 до до СДПI по роботi з ВПП в м. Луганськ про вiдмiну рiшення вiд 11.07.2012
№ 000028011,25.03.2012 позовнi вимоги задоволено.
Претензiй, пред'явлених ПАТ "Рубiжанський КТК" в 2012 роцi не було.
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
В основних вiдомостях про емiтента немає району. WWW-адреса - www.rktk.com.ua. Виконавчим
комiтетом Рубiжанської мiської ради Луганської областi видано свiдоцтво нового зразку про
державну реєстрацiю серiї А01 № 321163 вiд 28.04.2011р. Засновником ПАТ "РКТК" є держава в
особi Луганської обласної держадмiнiстрацiї, станом на 31.12.2012 р . акцiями не володiє.
Акцiонерами ПАТ "РКТК" є фiзичнi та юридичнi особи. Крiм одержаних лiцензiй комбiнат має
також патенти, у яких не передбаченi дати закiнчення дiї. Працiвникiв, якi працюють на умовах
неповного робочого часу немає. Фiзичних осiб, що володiють 5% та бiльш акцiями емiтента,
немає. Акцiї випускались тiльки простi iменi, iншi цiннi папери протягом звiтного року не
випускались. В iнформацiї про останню за часом публiкацiю звiту емiтента, розмiщеного на вебсайтi немає передплатного iндексу та тиражу В iнформацiї про основну продукцiю, що виробляє
емiтент торгових марок, патентного та iншого правового захисту продукцiї немає. Iншi товари
(послуги) вiдображенi тiльки в грошовому вираженнi. В iнформацiї про юридичних осiб, якими
користується емiтент: ПАТ "Першiй Український мiжнародний банк", ПрАТ "СК Фенiкс" немає
WWW-адреси. ПАТ "Рубiжанський картонно-тарний комбiнат" має наступнi розрахунковi
рахунки: в нацiональнiй валютi: 1) №2600313680 в ЛОД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.
Рубiжне , МФО банку 304007; 2) №26001962506583 в вiддiленнi ПАТ «Перший Український
мiжнародний банк», м. Сєвєродонецьк, МФО 334851; 3) №26001956 в ЛОД ПАТ "Райффайзен
Банк Аваль", м. Луганськ, МФО банку 304007; 4) №26003200461002 ПАТ "Сiтiбанк"(Україна); 5)
№26001619946668 в обласному вiддiленнi ПАТ "Промiнвестбанк", м. Луганськ, МФО 300012. В
iноземнiй валютi: 1) №26008200461029 ПАТ "Сiтiбанк (Україна)" МФО 300584 (дол.США); 2)
№26004200461045 ПАТ "Сiтiбанк (Україна)", МФО 300584 (Євро); 3) №26008200461096 ПАТ
"Сiтiбанк (Україна)", МФО 300584 (Рублi РФ); 4) №26001956 в ЛОД ПАТ "Райффайзен Банк
Аваль", м. Луганськ, МФО банку 304007, (Мультiвалютний); 5) №260513 в ЛОД ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль", м. Луганськ, МФО банку 304007, (Visa, дол.США); 6)
№26001959676205 в вiддiленнi ПАТ «Перший Український мiжнародний банк», м. Сєвєродонецьк,
МФО 334851 (Мультвалютний); 7) №26005619946664 в обласному вiддiленнi ПАТ
"Промiнвестбанк", м. Луганськ, МФО 300012 (дол.США); 8) №26005619946663 в обласному
вiддiленнi ПАТ "Промiнвестбанк", м. Луганськ, МФО 300012 (Рублi РФ); 8) №26005619946666 в
обласному вiддiленнi ПАТ "Промiнвестбанк", м. Луганськ, МФО 300012 (Євро). Акцiї ПАТ
"РКТК" в 2012 роцi не брали участi в лiстингi/делiстингi на фондових бiржах. Додаткового
випуску акцiй у звiтному роцi не було. Черговi загальнi збори за 2013 рiк ще не проводились. У
статутному фондi ПАТ " РКТК" немає державної частки, воно немає стратегiчного значення для
економiки та безпеки держави i не займає монопольного становища, а також немає ознаки
рейтингового агентства, тому що не приймало участi в рейтингових програмах. За останнi три
роки фiнансова-господарська дiяльнiсть емiтента має такi показники: Доход (виручка) вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): за 2012 рiк -1642508 тис. грн., за 2011 рiк - 1541320
тис. грн., за 2010 рiк – 1167669 тис. грн. Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,

робiт, послуг): за 2012 рiк -1642508 тис. грн., за 2011 рiк - 1541320 тис. грн., за 2010 рiк – 1167669
тис. грн., Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 2012 рiк - 1382668 тис. грн.,
2011 рiк - 1290821 тис. грн., 2010 рiк - 941750 тис. грн., Валовий прибуток: 2012 рiк - 259840 тис.
грн, 2011 рiк - 250499 тис. грн., 2010 рiк - 225919 тис. грн.., Iншi операцiйнi доходи: 2012рiк 15477 тис. грн., 2011 рiк - 17405 тис. грн., 2010 рiк 135870 тис. грн., Адмiнiстративнi витрати: 2012
рiк - 71355 тис. грн., 2011 рiк - 37235 тис. грн., 2010 рiк - 29498 тис. грн., Витрати на збут: 2012 рiк
- 115814 тис. грн., 2011 рiк - 88073 тис. грн., 2010 рiк 54239 тис. грн., Iншi операцiйнi витрати:
2012рiк - 53058 тис. грн., 2011 рiк - 17947 тис. грн., 2010 рiк 15677 тис. грн., Фiнансовi результати
вiд операцiйної дiяльностi: 2012 рiк - 35090 тис. грн. прибутку, 2011 рiк - 124649 тис. грн.
прибутку, 2010 рiк - 262375 тис. грн. прибутку, Доход вiд участi в капiталi: 2012 рiк - 0 тис. грн.,
2011 рiк - о тис. грн., 2010 рiк -0 тис. грн., Iншi фiнансовi доходи: 2012 рiк - 6890 тис. грн., 2011 рiк
- 60462 тис. грн., 2010 рiк - 8580 тис. грн., Фiнансовi витрати: 2012 рiк - 31564 тис. грн., 2011 рiк 26514 тис. грн., 2010 рiк - 33442 тис. грн., Втрати вiд участi в капiталi: 2012 рiк - 0 тис. грн., 2011
рiк - о тис. грн., 2010 рiк -0 тис. грн., Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до
оподаткування: 2012 рiк - 10416 тис. грн. прибутку, 2011 рiк - 158597 тис. грн. прибутку, 2010 рiк 237513 тис. грн. прибутку, Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi: 2012 рiк - 11707 тис.
грн., 2011 рiк - 22471 тис. грн., 2010 р. - 63824 тис. грн., Фiнансовi результати вiд звичайної
дiяльностi: 2012рiк - 1291 тис. грн. збитку, 2011 рiк - 136126тис. грн. прибутку, 2010 рiк - 173689
тис. грн. прибутку, Надзвичайнi доходи: 2012 рiк - 0 тис. грн., 2011 рiк - о тис. грн., 2010 рiк -0 тис.
грн., Надзвичайнi витрати: 2012 рiк - 0 тис. грн., 2011 рiк - о тис. грн., 2010 рiк -0 тис. грн., Чистий
прибуток (збиток): 2012рiк - 1291 тис. грн. збитку, 2011 рiк - 136126тис. грн. прибутку, 2010 рiк 173689 тис. грн. прибутку, Необоротнi активи: 2012рiк - 1961123 тис. грн., 2011 рiк - 1914010 тис.
грн., 2010 рiк - 1622575 тис. грн., Оборотнi активи: 2012 рiк - 602870 тис. грн. 2011 рiк - 561150
тис. грн., 2010 рiк - 520527 тис. грн., Витрати майбутнiх перiодiв: 2012 рiк - 4342 тис. грн., 2011 рiк
- 3868 тис. грн., 2010 рiк - 3664 тис. грн., Власний капiтал: 2012 рiк - 1782139 тис. грн., 2011 рiк 1706794 тис. грн., 2010 рiк - 1376947 тис. грн., Забезпечення наступних витрат i платежiв: 2012 рiк
- 8118 тис. грн., 2011 рiк - 10187тис. грн., 2010 рiк - 5188 тис. грн., Довгостроковi зобов'язання :
2012 рiк - 489074 тис. грн. 2011 рiк - 576618 тис. грн., 2010 рiк - 626860 тис. грн., Поточнi
зобов'язання: 2012 рiк - 286935 тис. грн., 2011рiк - 187498 тис. грн., 2010 рiк - 137771 тис. грн.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

1831359

1887935

0

0

1831359

1887935

будівлі та
споруди

949616

985289

0

0

949616

985289

машини та
обладнання

835582

856379

0

0

835582

856379

транспортні
засоби

34951

34500

0

0

34951

34500

інші

11210

11767

0

0

11210

11767

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

1831359

1887935

0

0

1831359

1887935

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби облiковуються Групою за переоцiненою вартiстю, яка являє собою справедливу
вартiсть на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якого подальшого накопиченого зносу та
подальших накопичених збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнка основних засобiв здiйснюється раз на
рiк. Пiдприємство у звiтному перiодi признає основними засобами активи, строк корисного
використання яких перевищує 1 рiк i вартiстю вище 1000 грн. Строк корисного використання
основних засобiв:- будинки, споруди та передавальнi пристрої - вiд 11 до 50 рокiв;- машини та
обладнання - вiд 6 до 30 рокiв;- транспортнi засоби - вiд 6 до 10 рокiв;- iншi основнi засоби - вiд 5
до 10 рокiв. Переоцiнена (справедлива) вартiсть на початок року становить 1891359 тис. грн. Сума
нарахованого зносу за звiтнiй рiк становить 124108 тис. грн. Переоцiнена (справедлива) вартiсть
основних засобiв на кiнець року становить 1887935 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на
кiнець року становить 68.9%. Ступiнь використання 100 %. Основних засобiв, що виключенi з
активiв та щодо яких iснує обмеження права власностi немає. За рiк було введено в експлуатацiю
основних засобiв на суму 135109 тис. грн. Основнi засоби комбiнату перебувають в заставi на суму
695777 тис. грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

1782139

1706794

Статутний капітал
(тис. грн.)

16754

16754

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

16754

16754

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. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв Групи i статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 1765 тис. грн. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного
товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв,
прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. До складу активiв,
якi приймаються до розрахунку включаються:1.1 Необоротнi активи (роздiл 1 активу
балансу)1.2 Оборотнi активи (роздiл 2 активу балансу)1.3 Витрати майбутнiх перiодiв (роздiл
3 активу балансу) До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:2.1
Забезпечення наступних виплат i платежiв (роздiл 2 пасиву балансу)2.2 Довгостроковi
зобов'язання (роздiл 3 пасиву балансу)2.3. Поточнi зобов'язання, в т.ч. короткостроковi
кредити банкiв(роздiл 4 пасиву балансу) 2.4 Доходи майбутнiх перiодiв (роздiл 5 пасиву
балансу) Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:Чистi активи = (1.1 +
1.2 + 1.3) - (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4).

Висновок

Статутний капiтал визнається за справедливою собiвартiстю. До 1 сiчня 2001 року економiка
України вважалась гiперiнфляцiйною згiдно з МСБО 29 „Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї”. Вiдповiдно, у консолiдовану фiнансову звiтнiсть були внесенi коригування для
вiдображення впливу зменшення купiвельної спроможностi української гривнi. Так, було
переглянуто вартiсть статутного капiталу з урахуванням гiперiнфляцiї (зареєстрований
статутний капiтал - 21009 тис. грн.; скоригований в 2006 роцi статутний капiтал - 16754 тис.
грн.) Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

489952

X

X

Довгостроковий
фiнансовий

19.11.2007

367932

5.735

07.11.2014

Короткостроковий
фiнансовий

19.11.2007

96834

5.735

26.11.2013

Короткостроковий
фiнансовий

13.09.2012

19447

18

07.09.2013

Довгостроковий
фiнансовий

24.09.2012

2460

8.35

23.09.2014

Короткостроковий
фiнансовий

24.09.2012

3279

8.54

23.09.2013

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
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

X

0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):
за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права (за
кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2110

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

294134

X

X

Усього зобов'язань

X

786196

X

X

Опис:

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв Група використала основнi засоби як
забезпечення довгострокового кредиту, отриманого вiд групи кредиторiв, агентом за яким
виступав Citibank International Plc („СiтiБанк”) та кредиту вiд Райффайзен Банк Аваль.
Непогашена частина боргу за кредитами становить 464766 тис. грн.(Citibank International
Plc („СiтiБанк”)), та 5739 тис. грн. (Райффайзен Банк Аваль). Також до непогашеного
боргу на кiнець звiтного перiоду додається сума овердрафту, що на 31.12.12 року
становила 19447 тис. грн., та була погашена 18.01.2013 року. Поточнi зобов'язання за
розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду становлять 2110 тис. грн. Iншi
зобов'язання розраховуються згiдно до статей балансу: ряд.620-ряд.550-ряд.510ряд.500+ряд.460+ряд.400. Загальна сума зобов'язань становить 786196 тис. грн., та
розраховується згiдно до статей балансу: ряд.620+ряд.480+ряд.430.

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

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

у натуральній
формі
(фізична од.
вим.)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у
у відсотках до
формі
грошовій
всієї
(фізична од. формі (тіс. реалізованої
вим.)
грн.)
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Картон, папiр

182173 тон

675944

43.97

158690 тон

504755

30.7

2

Гофропродукцiя (в
т.ч.
високохудожня
упаковка)

232133 тис.м2

804839

56.03

280178 тис.м2

1137753

69.3

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Спожита сировина

53.22

2

Спожитi природний газ та комунальнi
витрати

26.78

3

Знос та амортизацiя

8.71

4

Витрати на оплату працi та вiдповiднi
податки

7.68

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

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

2

1

3

2010

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): У звiтньому роцi позачергових зборiв не проводилось.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

4

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4

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

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не
створювались нiякi комiтети.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не
створювались нiякi комiтети.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

До виключної компетенцiї
Загальних Зборiв належить
встановлення розмiру винагороди
членiв Наглядової Ради.

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

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

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Загальними зборами акцiонерiв,
якi вiдбулись 14.04.2011 р. було
обрано нових членiв Наглядової
Ради

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Так

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): д/н

Ні

Ні

Ні

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

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Ні

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Усi цi питання записанi у Статутi
товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Не змiнювався

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

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Перевiрку та аналiз фiнансовогосподарської дiяльностi
проводив незалежний
мiжнародний аудитор

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

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

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Вiдповiдно до дiючого
законодавства

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 14.04.2011 ; яким органом управління прийнятий:
д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
д/н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
д/н
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.

д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 01 |
число)
01
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ
КОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ

Територія

01882551

за КОАТУУ 4412500000

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

234

Орган
державного
управління

за КОДУ

-

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

17.21

Середня кількість
працівників

1458

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

вулиця Менделєєва, буд. 67, м. Рубiжне,
Луганська обл., 93002

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

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

373

400

- первісна вартість

011

875

1114

- накопичена амортизація

012

( 502 )

( 714 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

76685

45570

- залишкова вартість

030

1831359

1887935

- первісна вартість

031

1831359

1887935

- знос

032

(0)

(0)

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

3064

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

5593

24154

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

1914010

1961123

Виробничі запаси

100

130841

117141

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

31605

29408

Готова продукція

130

21909

33448

Товари

140

350

398

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

179876

223082

- первісна вартість

161

183824

226009

- резерв сумнівних боргів

162

( 3948 )

( 2927 )

- за бюджетом

170

57613

77771

- за виданими авансами

180

25574

20044

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1077

4198

Поточні фінансові інвестиції

220

82872

6308

- в національній валюті

230

2708

2642

- у т.ч. в касі

231

41

52

- в іноземній валюті

240

26725

88430

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

561150

602870

III. Витрати майбутніх періодів

270

3868

4342

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс

280

2479028

2568335

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

16754

16754

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

894304

917570

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

795736

840667

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

7148

Усього за розділом I

380

1706794

1782139

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

8118

10187

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

8118

10187

Довгострокові кредити банків

440

467475

370391

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

109143

118683

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

576618

489074

Короткострокові кредити банків

500

0

19447

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

88233

100114

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

81315

153030

- з одержаних авансів

540

5610

2952

- з бюджетом

550

4644

2110

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

2837

3387

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з оплати праці

580

4225

5181

- з учасниками

590

32

32

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

602

682

Усього за розділом IV

620

187498

286935

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

2479028

2568335

Примітки

Розкриття iнформацiї щодо нематерiальних активiв Групи ПАТ «РКТК» (стр.
010, 011, 012 "Балансу").
Нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй вартостi, що збiльшується
на суму полiпшень, та зменшується на суму зносу. Для амортизацiї
нематерiальних активiв використовується прямолiнiйний метод (рiвномiрне
списання протягом усього термiну корисної експлуатацiї). Дiапазон строкiв
корисного використання - 4 роки. Первiсна вартiсть на початок року становила
875 тис. грн. Сума зносу на початок перiоду - 502 тис. грн. Залишкова вартiсть
нематерiальних активiв на початок перiоду становила 373 тис. грн. Протягом
звiтного перiоду було надходження нематерiальних активiв на суму 231 тис.
грн., та не було вибуття. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть
нематерiальних активiв становить 1114 тис. грн. Сума зносу на кiнець перiоду
- 714 тис. грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на кiнець перiоду
становить 400 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо незавершених капiтальних iнвестицiях Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 020 "Балансу").
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (будiвництво i невстановлене обладнання)
вiдображаються за iсторичною вартiстю, яка включає витрати, безпосередньо
пов’язанi iз будiвництвом основних засобiв, у тому числi вiдповiдну частку
змiнних накладних витрат, пов’язаних iз будiвництвом. Незавершене
будiвництво не амортизується. На початок звiтного перiоду незавершенi
капiтальнi iнвестицiї становили 76685 тис. грн., а на кiнець перiоду - 45570
тис. грн. Протягом звiтного перiоду було придбано капiтальних iнвестицiй на
суму 103994 тис. грн., вибуття капiтальних iнвестицiй (полiпшено та/або
введено в експлуатацiю основних засобiв) за рiк становить 135109 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо основних засобiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 030,
031, 032 "Балансу").
Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю, яка являє собою
справедливу вартiсть на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якого
подальшого накопиченого зносу та подальших накопичених збиткiв вiд
знецiнення. Строк корисного використання основних засобiв:- будинки,
споруди та передавальнi пристрої - вiд 11 до 50 рокiв;- машини та обладнання
- вiд 6 до 30 рокiв;- транспортнi засоби - вiд 6 до 10 рокiв;- iншi основнi засоби
- вiд 5 до 10 рокiв. Оцiнка основних засобiв виконана вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв з оцiнки. Переоцiнена (справедлива) вартiсть
основних засобiв на початок року становить 1831359 тис. грн. Сума
нарахованого зносу за рiк становить 124108 тис. грн., але на звiтну дату сума
зносу дорiвнює нулю, згiдно з МСФЗ. Основних засобiв, що виключенi з
активiв та щодо яких iснує обмеження права власностi, немає. За рiк було
введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 135109 тис. грн.
Переоцiнена (справедлива) вартiсть основних засобiв на кiнець року становить

1887935тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо вiдстрочених податкових активiв Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 060 "Балансу").
Вiдстроченi податковi активи визнаються та оцiнюються у вiдповiдностi до
вимог МСБО 12 «Податок на прибуток». Балансова вартiсть вiдстрочених
податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i
зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати усю або частину
суми цього активу. Вiдстроченi податковi активи, якi виникають iз тимчасових
рiзниць, якi вiдносяться на валовi витрати, пов’язаних з такими iнвестицiями i
частками, визнаються лише у тому обсязi, стосовно якого iснує вiрогiднiсть
отримання достатнього оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна
буде реалiзувати вигоди вiд цих тимчасових рiзниць, i їх передбачається
сторнувати у найближчому майбутньому. Вiдстроченi податковi активи
оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть
застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований, на основi
податкових ставок (або податкових законiв), якi дiяли на кiнець звiтного
перiоду. Станом на 31.12.2012 року пiдприємство має вiдстроченi податковi
активи в сумi 3064 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо iнших необоротних активiв Групи ПАТ «РКТК»
(стр. 070 "Балансу").
Стаття «Iншi необоротнi активи» мiстить довгострокову частину передоплати
податку на прибуток та передоплати за основнi засоби. На початок звiтного
року iншi необоротнi активи становили 3224 тис. грн., на кiнець року - 24154
тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо запасiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 100-140
"Балансу").
Запаси, в основному, складаються iз сировини, яка використовується у процесi
виробництва, незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв i готової
продукцiї. Запаснi частини представленi витратними запасними частинами для
технiчного обслуговування, часткового або капiтального ремонту обладнання.
Запаси вiдображаються за меншою iз двох величин: первiсної вартостi та
чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на
сировину i, коли необхiдно, прямi витрати на оплату працi й тi накладнi
витрати, якi були понесенi у зв’язку iз доведенням запасiв до їхнього
поточного стану та мiсця розташування. Первiсна вартiсть запасiв
розраховується за методом «перше надходження – перше вибуття». Чиста
вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з очiкуваної цiни продажу, за
вирахуванням усiх витрат на завершення виробництва i витрат на маркетинг,
реалiзацiю i збут. Станом на 31 грудня 2012 року залишки запасiв були
представленi таким чином: -виробничi запаси (сировина i витратнi матерiали 77719 тис. грн, запаснi частини - 39422 тис. грн.) в сумi 117141 тис. грн.; незавершене виробництво в сумi 29408 тис. грн.; -готова продукцiя в сумi
33448 тис. грн.; товари для перепродажу в сумi 398 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги ГРУПИ ПАТ «РКТК» (стр. 160-162 "Балансу").
Станом на 31 грудня 2012 року залишки дебiторської заборгованостi за
товари, роботи, послуги були представленi таким чином: первiсна вартiсть
(торгова дебiторська заборгованiсть) у сумi 226009 тис. грн.; резерв сумнiвних
боргiв (резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi) в сумi 2927
тис. грн. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi станом на
01.12.12 року склала 223082 тис. грн. На пiдприємствi було шiсть дебiторiв,
заборгованiсть яких перевищила 2% вiд загальної суми заборгованостi: «Брок

Сервис», Росiя - 23480 тис. грн.; «ГОТЕК», Росiя - 6904 тис. грн.; «Крафт Фудз
Україна», м. Тростянець - 6190 тис. грн.; «Нацiональна горiлчана компанiя»,
м. Черкаси - 6027 тис. грн.; «Папiр Рециклiнг», Росiя - 6216 тис. грн.;
«Ростоввторпереробка», Росiя - 6820 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi за розрахунками
Групи ПАТ «РКТК» (стр. 170, 180 "Балансу").
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить на початок
звiтного року становила 57613 тис. грн., на кiнець року - 77771 тис. грн., та
включає заборгованiсть бюджету з ПДВ. Дебiторська заборгованiсть за
виданими авансами на початок звiтного року склала 25574 тис. грн., на кiнець
року - 20044 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо iншої поточної дебiторської заборгованостi Групи
ПАТ «РКТК» (стр. 210 "Балансу").
На початок 2012 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть становила
1077 тис. грн. На кiнець звiтного року до складу iншої поточної
заборгованостi були включенi залишки коштiв обмежених у використаннi в
сумi 2369 тис. грн. Таким чином, на кiнець звiтного перiоду iнша поточна
дебiторська заборгованiсть становить 4198 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо поточних фiнансових iнвестицiй Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 220 "Балансу").
Станом на 31 грудня 2012 року короткостроковi iнвестицiї були представленi
банкiвськими депозитами iз первiсними термiнами погашення бiльше 3
мiсяцiв.
Станом на 31 грудня залишки короткострокових iнвестицiй були представленi
таким чином: Долари США - за балансовою вартiстю 4570 тис. грн.; Євро - за
балансовою вартiстю 1625 тис. грн.; Гривнi - за балансовою вартiстю 113 тис.
грн. Поточних фiнансових iнвестицiй в росiйських рублях не було. Загальна
сума поточних фiнансових iнвестицiй на кiнець звiтного перiоду становить
6308 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо грошових коштiв та їх еквiвалентiв Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 230, 231, 240 "Балансу").
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти у касi, грошовi
кошти на рахунках в банках, грошовi кошти на депозитних рахунках на
вимогу i депозити в банках iз первiсним термiном погашення до трьох мiсяцiв,
а також грошовi кошти в дорозi. Станом на початок звiтного року сума коштiв
становить 29474 тис. грн., станом на кiнець звiтного року сума становить
91124 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо витрат майбутнiх перiодiв Групи ПАТ «РКТК»
(стр. 270 "Балансу").
Розмiр витрат майбутнiх перiодiв на початок звiтного року становить 3868 тис.
грн. До складу витрат майбутнiх перiодiв увiйшли витрати по страхуванню
цiлiсного майнового комплексу, транспортних засобiв та громадської
вiдповiдальностi. На кiнець звiтного року витрати майбутнiх перiодiв
становлять 4342 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо статутного капiталу ПАТ «РКТК» (стр. 300
"Балансу").
Статутний капiтал визнається за справедливою собiвартiстю, не змiнювався
протягом звiтного року, та становить 16754 тис. грн. У вiдповiдностi до вимог
МСБО 29 „Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” ця консолiдована
фiнансова звiтнiсть вiдображає випущений капiтал Приватного акцiонерного
товариства „Рубiжанський картонно-тарний комбiнат” за номiнальною
вартiстю акцiй на кiнець кожного звiтного перiоду iз урахуванням впливу
гiперiнфляцiї.

Розкриття iнформацiї щодо iншого додаткового капiталу Групи ПАТ «РКТК»
(стр. 330 "Балансу").
Розмiр iншого додаткового капiталу на початок звiтного року становив 894304
тис. грн. Iншi сукупнi доходи за рiк склали 69488 тис. грн. (результат вiд
переоцiнки 83037 тис. грн. за винятком впливу вiдстроченого податку,
нарахованого на переоцiнку основних засобiв в сумi 13550 тис. грн.).
Використання резерву переоцiнки у зв’язку iз амортизацiєю та вибуттям
основних засобiв, за вирахуванням впливу вiдстроченого податку за звiтнiй
перiод становить 46222 тис. грн. Таки чином на кiнець звiтного року розмiр
iншого додаткового капiталу становить 917570 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо нерозподiленого прибутку Групи ПАТ «РКТК»
(стр. 350 "Балансу").
Нерозподiлений прибуток збiльшився за звiтнiй перiод на суму 44931 тис. грн.
(за рахунок використання резерву переоцiнки основних засобiв, що вибули, за
вирахуванням впливу вiдстроченого податку за звiтнiй перiод (46222 тис. грн.)
та з урахуванням чистих збиткiв по Групi в сумi 1291 тис. грн.). На кiнець
звiтного перiоду нерозподiлений прибуток становив 840667 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо накопичених курсових рiзниць Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 375 "Балансу").
Сума накопичених курсових рiзниць за звiтнiй перiод становить 7148 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо забезпечення виплат персоналу Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 400 "Балансу").
Забезпечення виплат персоналу на початок 2012 року становить 8118 тис. грн.,
та складається з резерву невикористаних вiдпусток (5760 тис. грн.), та резерву
з пiльгового пенсiйного забезпечення (2358 тис. грн.). Забезпечення виплат
персоналу на кiнець 2012 року становить 10187 тис. грн., та складається з
резерву невикористаних вiдпусток (7403 тис. грн.), та резерву з пiльгового
пенсiйного забезпечення (2784 тис. грн.).
Розкриття iнформацiї щодо довгострокових кредитiв банкiв Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 440 "Балансу").
Станом на кiнець звiтного року зобов’язання за довгостроковими кредитами
банкiв зменшились на 97084 тис. грн. та становили 370391 тис. грн. Ця сума
складається з непогашеної частини боргу за довгостроковим кредитом,
отриманого вiд групи кредиторiв, агентом за яким виступав Citibank
International Plc (367931 тис. грн.) та непогашеної частини боргу за
довгостроковим кредитом вiд Райффайзен Банк Аваль (2459 тис. грн.). На
початок звiтного перiоду зобов’язання за довгостроковими кредитами банкiв
становили 467475 тис. грн. (непогашена частина боргу за довгостроковим
кредитом, отриманого вiд групи кредиторiв, агентом за яким виступав Citibank
International Plc).
Розкриття iнформацiї щодо вiдстрочених податкових зобов’язань Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 460 "Балансу").
Вiдстроченi податковi зобов’язання складаються з вiдстроченого податку, що
виникає в результатi переоцiнки основних засобiв; вигоди вiд вiдстроченого
податку, що визнається у складi консолiдованого прибутку або збитку;
курсових рiзниць. На початок звiтного року вiдстроченi податковi
зобов’язання становили 109143 тис. грн., на кiнець - 118683 тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно залiковуються, коли
iснує юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв за
рахунок поточних податкових зобов’язань, i коли вони вiдносяться до
податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим органом.
Розкриття iнформацiї щодо короткострокових кредитiв банкiв Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 500 "Балансу").

Вiдображається балансова вартiсть овердрафту (Райффайзен Банк Аваль) на
31.12.12 року, що вiдноситься до короткострокових кредитiв банкiв, згiдно з
МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», як непогашений борг
на кiнець звiтного перiоду, в сумi 19447 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо поточної заборгованостi за довгостроковими
зобов’язаннями Групи ПАТ «РКТК» (стр. 510 "Балансу").
Станом на кiнець звiтного перiоду ПАТ «РКТК» має поточну заборгованiсть
по одержаним довгостроковим кредитам в Citibank International Plc (94318 тис.
грн.), в Райффайзен Банк Аваль (3279 тис. грн.) та вiдсоткам (2517 тис. грн.) в
сумi 100114 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо кредиторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги Групи ПАТ «РКТК» (стр. 530 "Балансу").
Станом на 31.12.2012 року залишки кредиторської заборгованостi за товари,
роботи, послуги представленi таким чином: торгова кредиторська
заборгованiсть за сировину (102989 тис. грн.); кредиторська заборгованiсть за
основнi засоби та супутнi послуги (24193 тис. грн.); кредиторська
заборгованiсть за послуги (23854 тис. грн.); кредиторська заборгованiсть за
комунальнi послуги (1994 тис. грн.). Пiдприємства, заборгованiсть яких
перевищувала 5 % загальної суми поточної кредиторської заборгованостi:
«Ростоввторпереробка», Росiя (5950 тис. грн.); «TSC Sp.z.o.», Польша (10914
тис. грн.), ПрАО " Iнтеркорн корн просессiнг iндастрi", м. Днепропетровськ
(6595 тис. грн.). Група здiйснює полiтику з управлiння фiнансовими ризиками
для забезпечення того, щоб кредиторська заборгованiсть виплачувалася згiдно
iз заздалегiдь узгодженими кредитними умовами.
Розкриття iнформацiї щодо поточних зобов’язань за розрахунками Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 540, 550, 570, 580, 590 "Балансу").
Загальна сума за поточними зобов’язаннями з одержаних авансiв (ряд. 540)
зменшилась на 2658 тис. грн., та на кiнець звiтного перiоду становить 2952
тис. грн. Сума заборгованостi по пiдприємствам, що перевищує 5% рiвень
поточних зобов’язань з одержаних авансiв: «Пекеджинг Кубань», Росiя
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом (ряд. 550) на кiнець
звiтного перiоду становили 2110 тис. грн. (в т.ч. з ПДВ - 1245 тис. грн., iншi
податки - 865 тис. грн.). Поточнi зобов’язання зi страхування (ряд. 570) на
початок року становили 2837 тис. грн., на кiнець - 3387 тис. грн. Простроченої
заборгованостi з розрахункiв по страхуванню група не має. Заборгованiсть з
оплати працi (ряд. 580) на початок року становила 4225 тис. грн., на кiнець 5181 тис. грн., є поточною перехiдною. Група ПАТ «РКТК» своєчасно робить
розрахунки з оплати працi. Станом на початок року поточнi зобов’язання з
учасниками (ряд. 590) становили 32 тис. грн. та не змiнювались протягом
звiтного року.
Розкриття iнформацiї щодо iнших поточних зобов’язань Групи ПАТ «РКТК»
(стр. 610 "Балансу").
Загальна сума за статтею iншi поточнi зобов’язання на початок року
становили 602 тис. грн., на кiнець - 682 тис. грн.
Керівник

Мiнiн Геннадiй Михайлович

Головний
бухгалтер

Зимницька Оксана Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 01 |
число)
01
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ
КОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ

Територія

01882551

за КОАТУУ 4412500000

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

234

за СПОДУ

-

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

17.21

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

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

1642508

1541320

Податок на додану вартість

015

0

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

1642508

1541320

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 1382668 )

( 1290821 )

- прибуток

050

259840

250499

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

15477

17405

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 71355 )

( 44434 )

Витрати на збут

080

( 115814 )

( 88073 )

Валовий:

Інші операційні витрати

090

( 53058 )

( 10748 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

35090

124649

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

6890

60462

Інші доходи

130

0

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

( 31564 )

( 26514 )

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

10416

158597

- збиток

175

(0)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 11707 )

( 22471 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

0

136126

- збиток

195

( 1291 )

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

0

136126

- збиток

225

( 1291 )

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1273627

1189036

Витрати на оплату праці

240

116947

89888

Відрахування на соціальні заходи

250

39598

29406

Амортизація

260

124082

105172

Інші операційни витрати

270

68641

20574

Разом

280

1622895

1434076

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

14006171

14006171

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

14006171

14006171

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.09217

9.71893

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0.09217

9.71893

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

Звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ

Керівник

Мiнiн Геннадiй Михайлович

Головний
бухгалтер

Зимницька Оксана Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 01 |
число)
01
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ
КОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ

Територія

01882551

за КОАТУУ 4412500000

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

234

за СПОДУ

-

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

17.21

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

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1806432

1733478

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

107096

111656

Повернення авансів

030

2449

15232

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

49478

46584

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

12

Отримання субсидій, дотацій

050

16

19

Цільового фінансування

060

231

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

90

14

Інші надходження

080

4054

1628

Товарів (робіт, послуг)

090

( 864369 )

( 670790 )

Авансів

095

( 733965 )

( 868347 )

Повернення авансів

100

( 2830 )

( 8919 )

Працівникам

105

( 97086 )

( 69366 )

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Витрат на відрядження

110

( 196 )

( 157 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 6007 )

( 8526 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 31367 )

( 33905 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 43457 )

( 34076 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 20978 )

( 18944 )

Цільових внесків

140

( 200 )

(1)

Інші витрачання

145

( 32884 )

( 23455 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

136507

172137

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

136507

172137

- фінансових інвестицій

180

630426

1305585

- необоротних активів

190

190

53

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

6890

10489

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

( 554071 )

( 1261947 )

- необоротних активів

250

( 91611 )

( 87429 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

( 50901 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

8176

84150

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

8176

84150

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

6406

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 92545 )

( 78270 )

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

86139

78270

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

86139

78270

Чистий рух коштів за звітній період

400

42192

9717

Залишок коштів на початок року

410

29433

19716

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

71625

29433

Примітки

Звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ

Керівник

Мiнiн Геннадiй Михайлович

Головний
бухгалтер

Зимницька Оксана Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБIЖАНСЬКИЙ
КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

01882551

за КОАТУУ 4412500000

Організаційно-правова
форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган державного
управління
Вид економічної діяльності

за КОПФГ

234

за СПОДУ

-

за КВЕД

17.21

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

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

16754

0

0

894304

0

795736

0

0

1706794

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

16754

0

0

894304

0

795736

0

0

1706794

Залишок на початок року
Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

69488

0

0

0

0

69488

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

46222

0

46222

0

0

0

130

0

0

0

0

0

1291

0

0

1291

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

7148

0

0

0

0

7148

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

30414

0

44931

0

0

75345

Залишок на кінець року

300

16754

0

0

924718

0

840667

0

0

1782139

Примітки

Звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ

Керівник

Мiнiн Геннадiй Михайлович

Головний бухгалтер

Зимницька Оксана Леонiдiвна

Інші зміни в капіталі:

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного
товариства „Рубiжанський картонно-тарний комбiнат” (ПАТ „Рубiжанський картонно-тарний
комбiнат”, „Материнська компанiя”) та його дочiрнiх пiдприємств (див. таблицю внизу). Разом цi
компанiї утворюють Групу компанiй „Рубiжне” (або „Групу”).
Основна дiяльнiсть Групи пов’язана iз виробництвом картону та пакування для споживчих
товарiв. Продукцiя Групи реалiзується в Українi та за кордоном. Усi виробничi операцiї Групи
провадяться на територiї України i Росiйської Федерацiї.
Головний офiс i основнi виробничi потужностi Групи розташованi за адресою: Україна, 93010, м.
Рубiжне, вул. Менделєєва, 67.
ПАТ „Рубiжанський картонно-тарний комбiнат” є Материнською компанiєю Групи компанiй
„Рубiжне”, яка складається iз шiстьох дочiрнiх пiдприємств, зареєстрованих в Українi, i одного
дочiрнього пiдприємства, зареєстрованого у Росiйськiй Федерацiї. ПАТ „Рубiжанський картоннотарний комбiнат” первiсно було засноване у 1984 роцi як державне пiдприємство, а 30 червня 1994
року у ходi процесу приватизацiї зареєстроване як акцiонерне товариство вiдповiдно до
законодавства України. Дочiрнi пiдприємства Групи та їхня основна дiяльнiсть станом на 31
грудня були представленi таким чином:
1. ТОВ „Трипiльський пакувальний комбiнат” - основний вид дiяльностi: Виробництво
гофрованого картону для пакування; країна реєстрацiї: Україна; частка володiння Групи i кiлькiсть
утримування голосiв: у 2012 роцi - 100%, у 2011 роцi - 100%.
2. ТОВ „Донмакр” - основний вид дiяльностi: Збiр макулатури; країна реєстрацiї: Україна; частка
володiння Групи i кiлькiсть утримування голосiв: у 2012 роцi - 100%, у 2011 роцi - 100%.
3. ПАТ „ВЗП-2” - основний вид дiяльностi: Збiр макулатури; країна реєстрацiї: Україна; частка
володiння Групи i кiлькiсть утримування голосiв: у 2012 роцi - 99,49%, у 2011 роцi - 97,29%.
4. ТОВ „Вторма 1”- основний вид дiяльностi: Збiр макулатури; країна реєстрацiї: Україна; частка
володiння Групи i кiлькiсть утримування голосiв: у 2012 роцi - 100%, у 2011 роцi - 100%.
5. ТОВ „Вторма 2”- основний вид дiяльностi: Збiр макулатури; країна реєстрацiї: Україна; частка
володiння Групи i кiлькiсть утримування голосiв: у 2012 роцi - 100%.
6. ДП „Теплиця”- основний вид дiяльностi: Вирощування сiльськогосподарської продукцiї; країна
реєстрацiї: Україна; частка володiння Групи i кiлькiсть утримування голосiв: у 2012 роцi - 100%, у
2011 роцi - 100%.
7. ЗАТ „Пекеджинг Кубань”- основний вид дiяльностi: Виробництво гофрованого картону для
пакування; країна реєстрацiї: Росiйська Федерацiя; частка володiння Групи i кiлькiсть
утримування голосiв: у 2012 роцi - 100%, у 2011 роцi - 100%.
Придбання та заснування дочiрнiх пiдприємств: у груднi 2012 року Група заснувала „ТОВ Вторма
2” з акцiонерним капiталом в 40 тисяч гривень. У груднi 2011 року Група придбала частку у
розмiрi 100.00% в ЗАТ „Пекеджинг Кубань” за грошову компенсацiю у розмiрi 72,217 тисяч
гривень, яка була виплачена у груднi 2011 року.
Основа подання консолiдованої фiнансової звiтностi. Консолiдована фiнансова звiтнiсть, яка
додається, пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(„МСФЗ”), випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку („РМСБО”).
Група вперше пiдготувала консолiдовану фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ станом на 1 сiчня
2003 року.
Пiдприємства, якi складають Групу, ведуть свiй бухгалтерський облiк вiдповiдно до нормативних
вимог щодо ведення бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi в Українi та Росiйськiй
Федерацiї. Мiсцевi принципи i процедури бухгалтерського облiку можуть вiдрiзнятися вiд
принципiв бухгалтерського облiку, загальноприйнятих згiдно з МСФЗ. Вiдповiдно, ця
консолiдована фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв пiдприємств,
що входять до складу Групи, згiдно з мiсцевими принципами бухгалтерського облiку, вiдображає
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коригування, необхiднi для того, щоб така фiнансова звiтнiсть була представлена згiдно з
вимогами МСФЗ.
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi,
за винятком:
основних засобiв, якi оцiнювались за переоцiненою вартiстю, яка є справедливою вартiстю на дату
здiйснення перiодичних переоцiнок, за вирахуванням будь-якого накопиченого у подальшому
зносу та накопиченого у подальшому збитку вiд знецiнення, якщо такi є, та певних фiнансових
iнструментiв, якi оцiнюються у вiдповiдностi до вимог МСБО 39 „Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка”.
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть подається в українськiй гривнi, яка є валютою подання
Групи. Функцiональною валютою росiйського пiдприємства Групи є росiйський рубль, а
українських пiдприємств – українська гривня. Перерахунок фiнансової звiтностi дочiрнього
пiдприємства у валюту подання Групи здiйснюється у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку 21 (переглянутого у 2003 роцi) „Вплив змiн курсiв обмiну
валют”.
Згiдно з вимогами МСБО 21 активи та зобов’язання перераховуються у валюту подання за
курсами обмiну, якi дiяли на кожну звiтну дату; статтi доходiв i витрат за всi поданi перiоди
перераховуються за курсами обмiну валют, якi дiяли на дати вiдповiдних операцiй або за курсами,
якi приблизно дорiвнювали фактичному курсу (зазвичай, середньому курсу обмiну за перiод),
причому всi курсовi рiзницi, якi виникають у результатi такого перерахунку, визнаються
безпосередньо у складi накопиченої курсової рiзницi у iнших сукупних доходах i вiдображаються
у складi власного капiталу.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти
у касi, грошовi кошти на рахунках в банках, грошовi кошти на депозитних рахунках на вимогу i
депозити в банках iз первiсним термiном погашення до трьох мiсяцiв. Знецiнення фiнансових
активiв. Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату.
Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що у
результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу,
очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд цiєї iнвестицiї зазнав негативного впливу.
Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою збитку вiд
знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних
майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною вiдсотковою
ставкою для цього фiнансового активу.
Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд знецiнення безпосередньо
для всiх фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської заборгованостi, для якої балансова
вартiсть зменшується через використання рахунку резерву. У тих випадках коли торгова
дебiторська заборгованiсть вважається безнадiйною, вона списується за рахунок резерву.
Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум здiйснюється за рахунок резервiв. Змiна
балансової вартостi рахунку резерву визнається у складi консолiдованого прибутку або збитку.
Якщо, у подальшому перiодi, сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення можна
об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток
вiд знецiнення сторнується за рахунок консолiдованого прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй
балансова вартiсть iнвестицiї на дату сторнування знецiнення не перевищує суму амортизованої
вартостi, яка була б визначена, якби знецiнення не було визнане.
Припинення визнання фiнансових активiв. Група припиняє визнавати фiнансовий актив лише в
тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на потоки грошових коштiв вiд цього
активу, або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi iз
володiнням цим активом, iншому пiдприємству. Якщо Група не передає i не залишає за собою усi
iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi iз володiнням активом, i продовжує контролювати переданий
актив, тодi вона визнає свою збережену частку в цьому активi та пов’язане з ним зобов’язання на
суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Група зберiгає усi iстотнi ризики й вигоди,
пов’язанi iз володiнням переданим фiнансовим активом, вона продовжує визнавати цей
фiнансовий актив, а також визнає забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих

надходжень.
Фiнансовi зобов’язання та iнструменти власного капiталу. Борговi iнструменти та iнструменти
власного капiталу, випущенi пiдприємствами Групи, класифiкуються або як фiнансовi
зобов’язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень
фiнансового зобов’язання та iнструмента власного капiталу.
Фiнансовi зобов’язання. Фiнансовi зобов’язання Групи класифiкуються на категорiю „iнших
фiнансових зобов’язань” i включають кредити та позики, торгову та iншу кредиторську
заборгованiсть, яка включає торгову кредиторську заборгованiсть, нарахованi витрати iз виплат
працiвникам та нарахованi зобов’язання. Iншi фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за
справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї, i у подальшому
оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки,
що є основою для визначення фiнансових витрат.
Iнструменти власного капiталу. Iнструмент власного капiталу являє собою будь-який договiр, який
свiдчить про залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов’язань.
Iнструменти власного капiталу, випущенi Групою, визнаються у сумi отриманих надходжень, за
вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск.
Операцiя викупу iнструментiв власного капiталу Компанiї визнається та вираховується
безпосередньо iз власного капiталу. Жодного прибутку або збитку не визнається у складi прибутку
або збитку у результатi придбання, продажу, випуску або анулювання iнструментiв власного
капiталу Компанiї.
Взаємний залiк фiнансових iнструментiв – Фiнансовi активи i фiнансовi зобов’язання взаємно
зараховуються, а чиста сума вiдображається у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан тодi, i
тiльки тодi, коли iснує забезпечене законом право взаємного залiку визнаних сум та iснує намiр
врегулювати їх на нетто-основi, або реалiзувати активи та одночасно погасити зобов’язання.
Запаси – Запаси, в основному, складаються iз сировини, яка використовується у процесi
виробництва, незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв i готової продукцiї. Запаснi частини
представленi витратними запасними частинами для технiчного обслуговування, часткового або
капiтального ремонту обладнання. Запаси вiдображаються за меншою iз двох величин: первiсної
вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на сировину i,
коли необхiдно, прямi витрати на оплату працi й тi накладнi витрати, якi були понесенi у зв’язку iз
доведенням запасiв до їхнього поточного стану та мiсця розташування.
Первiсна вартiсть запасiв розраховується за методом „перше надходження – перше вибуття”.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з очiкуваної цiни продажу, за вирахуванням усiх
витрат на завершення виробництва i витрат на маркетинг, реалiзацiю i збут.
Основнi засоби – Група застосовує модель переоцiнки для визначення балансової вартостi своїх
основних засобiв. Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю, яка являє собою
справедливу вартiсть на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якого подальшого накопиченого
зносу та подальших накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають iстотнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi
збiльшують строки їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати
доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним
вище критерiям капiталiзацiї, визнаються у складi консолiдованого прибутку або збитку того
перiоду, в якому вони були понесенi.
Якщо балансова вартiсть активу збiльшується у результатi переоцiнки, то це збiльшення
вiдноситься безпосередньо до складу iнших сукупних доходiв як резерв переоцiнки. Однак, таке
збiльшення визнається у складi консолiдованого прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй воно
сторнує зменшення у результатi переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного у складi
консолiдованого прибутку або збитку. Якщо балансова вартiсть активу зменшується у результатi
переоцiнки, то це зменшення визнається у складi консолiдованого прибутку або збитку. Однак,
таке зменшення вiдноситься безпосередньо до складу резерву переоцiнки в iнших сукупних
доходах у розмiрi будь-якого кредитового балансу, який iснує у складi резерву переоцiнки
стосовно цього активу.
Переоцiнки основних засобiв здiйснюються з достатньою регулярнiстю iз тим, щоб їхня балансова

вартiсть не вiдрiзнялася суттєво вiд вартостi, яка була б визначена iз застосуванням справедливої
вартостi на кiнець кожного звiтного перiоду.
Амортизацiя основних засобiв визнається у складi консолiдованого прибутку або збитку. Резерв
переоцiнки переводиться до нерозподiленого прибутку по мiрi використання активу Групою,
причому сума переведеного резерву переоцiнки являє собою рiзницю мiж амортизацiєю на основi
переоцiненої балансової вартостi активу i амортизацiєю на основi первiсної вартостi активу.
Переведення iз резерву переоцiнки до складу нерозподiленого прибутку здiйснюється не через
консолiдований прибуток або збиток. У випадку подальшого продажу або лiквiдацiї об’єкта
переоцiнених основних засобiв вiдповiдний залишок резерву переоцiнки переводиться
безпосередньо до складу нерозподiленого прибутку.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, представляє собою справедливу вартiсть об’єкта основних засобiв,
за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу являє собою
розрахункову суму, яку пiдприємство одержало б на поточний момент вiд продажу об’єкта
основних засобiв, за вирахуванням очiкуваних витрат на вибуття, якби цей актив уже досяг того
вiку й стану, в якому, ймовiрно, вiн буде перебувати у кiнцi свого строку корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми активу, яка пiдлягає амортизацiї,
окрiм землi, незавершеного будiвництва i невстановленого обладнання, протягом строку
корисного використання активу i розраховується iз використанням прямолiнiйного методу. Строки
корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:
Будiвлi: 11–50 рокiв; Машини та обладнання: 6–30 рокiв; Транспортнi засоби: 6–10 рокiв; Офiсне
обладнання та меблi: 5–10 рокiв; Нематерiальнi активи: 4 роки.
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї
переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з
попереднiми оцiнками облiковується як змiна облiкової оцiнки.
Прибутки або збитки, якi виникають у результатi вибуття або вилучення об’єкта основних засобiв,
визначаються як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i
визнаються у складi консолiдованого прибутку або збитку.
Незавершене будiвництво i невстановлене обладнання вiдображаються за iсторичною вартiстю,
яка включає витрати, безпосередньо пов’язанi iз будiвництвом основних засобiв, у тому числi
вiдповiдну частку змiнних накладних витрат, пов’язаних iз будiвництвом. Незавершене
будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно до iнших
об’єктiв основних засобiв, починається iз моменту готовностi цих активiв до експлуатацiї, тобто
коли вони знаходяться у мiсцi й станi, якi забезпечують його функцiонування у вiдповiдностi iз
намiрами керiвництва.
Знецiнення основних засобiв – На кiнець кожного звiтного перiоду Група переглядає балансову
вартiсть своїх основних засобiв для виявлення будь-яких ознак того, що цi активи втратили
частину своєї вартостi внаслiдок знецiнення. За наявностi будь-яких таких ознак здiйснюється
оцiнка суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення
(якщо таке знецiнення мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування
окремого активу, Група оцiнює суму вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої
належить цей актив. У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для
розподiлу активiв, корпоративнi активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують
грошовi кошти, або, iнакше, вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують
грошовi кошти, для яких можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу iз величин: справедливої вартостi, за
вирахуванням витрат на продаж, та вартостi пiд час використання. При оцiнцi вартостi пiд час
використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до їхньої
теперiшньої вартостi iз використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого не
були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi
кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує
грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування.

Збиток вiд знецiнення визнається негайно у складi консолiдованого прибутку або збитку, за
винятком випадкiв коли вiдповiдний актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У цьому
випадку збиток вiд знецiнення вiдображається як зменшення у результатi переоцiнки. У випадках
коли збиток вiд знецiнення у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу (або одиницi,
яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але
таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б
визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був
визнаний збиток вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення визнається негайно у складi
консолiдованого прибутку або збитку, крiм випадкiв коли вiдповiдний актив вiдображається за
переоцiненою вартiстю. У цьому випадку сторнування збитку вiд знецiнення вiдображається як
збiльшення у результатi переоцiнки.
Витрати за позиками. Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва
або виробництва квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до їхнього
використання за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної
вартостi цих активiв до того моменту, поки такi активи не будуть, в основному, готовi до їхнього
використання за призначенням або продажу.
Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi консолiдованого прибутку або збитку того
перiоду, в якому вони були понесенi.
Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточного податку на
прибуток та вiдстроченого податку.
Поточний податок. Поточний податок базується на оподатковуваному прибутку за рiк.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у консолiдованому звiтi
про сукупнi доходи, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають
оподатковуванню або вiдносяться на валовi витрати в iншi роки, а також тому що в нього не
включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на валовi
витрати в цiлях оподаткування. Зобов’язання Групи з поточного податку на прибуток
розраховується iз використанням податкових ставок, якi дiяли на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок. Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою
вартiстю активiв i зобов’язань у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими
базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку, i облiковується iз
використанням методу балансових зобов’язань. Вiдстроченi податковi зобов’язання зазвичай
визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи
зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на валовi витрати у обсязi, щодо
якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого
можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносять на валовi витрати. Такi активи i
зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiлу або у результатi
первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов’язань у рамках
операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць,
пов’язаних з iнвестицiями у дочiрнi пiдприємства, за виключенням випадкiв коли Група здатна
контролювати сторнування тимчасових рiзниць та iснує ймовiрнiсть, що така тимчасова рiзниця
не буде сторнована у найближчому майбутньому. Вiдстроченi податковi активи, якi виникають iз
тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на валовi витрати, пов’язаних з такими iнвестицiями i
частками, визнаються лише у тому обсязi, стосовно якого iснує вiрогiднiсть отримання
достатнього оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати вигоди вiд цих
тимчасових рiзниць, i їх передбачається сторнувати у найближчому майбутньому.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного
перiоду i зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати усю або частину суми цього активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як
очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде
погашене зобов’язання, на основi податкових ставок (або податкових законiв), якi дiяли на кiнець
звiтного перiоду. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань i активiв вiдображає податковi

наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Групою на кiнець звiтного перiоду того
або iншого методу для вiдшкодування або погашення балансової вартостi своїх активiв та
зобов’язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично
закрiплене право залiку поточних податкових активiв за рахунок поточних податкових
зобов’язань, i коли вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим
податковим органом, i Група має намiр взаємно зарахувати поточнi податковi активи та
зобов’язання на нетто-основi.
Поточний та вiдстрочений податки на прибуток за перiод. Поточний та вiдстрочений податки на
прибуток визнаються як витрати або доходи у складi консолiдованого прибутку або збитку, за
винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються безпосередньо у складi iнших
сукупних доходiв або власного капiталу (у цьому випадку податки також визнаються у складi
iнших сукупних доходiв або власного капiталу), або коли вони виникають у результатi первiсного
облiку об’єднання пiдприємств. У випадку коли поточний або вiдстрочений податки виникають у
результатi об’єднання пiдприємств, податковий вплив враховується пiд час розрахунку гудвiлу або
визначення перевищення частки покупця у чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв,
зобов’язань та умовних зобов’язань пiдприємства, яке купується, над первiсною вартiстю
об’єднання пiдприємств.
Умовнi зобов’язання та активи. Умовнi зобов’язання не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй
звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi, за
виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,
є незначною.
Умовнi активи не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у
примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд.
Резерви. Резерви визнаються, коли Група має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне)
внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Група буде змушена погасити це
зобов’язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання.
Визнання доходiв. Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї
отриманої або до отримання. Доходи вiд реалiзацiї зменшуються на суму очiкуваних повернень
вiд клiєнтiв, торгових знижок та iнших аналогiчних вирахувань.
Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання усiх наведених нижче умов:
1) Група передала покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi iз володiнням товарами;
2) Група бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється iз правом
володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданими товарами;
3) сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
4) iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Групи; та
5) понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Iнформацiя за сегментами. Облiкова полiтика щодо звiтних сегментiв не вiдрiзняється вiд
облiкової полiтицi Групи, що викладена у цiй Примiтцi. Результат дiяльностi сегмента являє
собою валовий прибуток до врахування операцiйних та фiнансових доходiв та витрат. Продажами
мiж сегментами визнаються тiльки продажi продукцiї сегментiв мiж пiдприємствами Групи. Така
система оцiнки включається у звiт для головної посадової особи, що вiдповiдальна за прийняття
рiшень щодо операцiйної дiяльностi для розподiлу ресурсiв i оцiнки показникiв дiяльностi за
сегментами.
Аналiз iнформацiї за сегментами вiдбувається на основi видiв товарiв, виробництво яких
здiйснюють операцiйнi пiдроздiли Групи. Вiдповiдно, звiтнi сегменти Групи згiдно з вимогами
МСФЗ 8 „Операцiйнi сегменти” представленi таким чином: картон та папiр; гофротара.
Iстотнi облiковi судження i основнi джерела невизначеностi оцiнок – Застосування облiкової
полiтики Групи, викладеної у цiй Примiтцi, вимагає вiд керiвництва використання професiйних
суджень, оцiнок та припущень стосовно балансової вартостi активiв та зобов’язань, iнформацiя
про яку не є доступною iз iнших джерел. Оцiнки та пов’язанi з ними припущення базуються на
iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi, на думку керiвництва, вважаються доцiльними за
певних обставин. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.

Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Результати переглядiв
облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд, якщо результат
перегляду впливає лише на цей перiод або у перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо
результат перегляду впливає на поточний та майбутнiй перiоди.
Продовження тексту приміток
Звiтнiсть за сегментами. Звiтнiсть за сегментами подається на основi бачення її керiвництвом i
стосується частин Групи, якi визначенi як операцiйнi сегменти. Операцiйнi сегменти визначаються
на основi внутрiшнiх звiтiв, якi подаються вищому органу операцiйного управлiння Групи. Група
визначила, що її вищим органом операцiйного управлiння є представники її вищого керiвництва, i
внутрiшнi звiти, якi вище керiвництво використовує для управлiння за операцiйною дiяльнiстю i
ухвалення рiшень щодо розподiлу ресурсiв, служать основою для подання цiєї iнформацiї.
Пiдготовка цих внутрiшнiх звiтiв здiйснюється так само, як i цiєї консолiдованої фiнансової
звiтностi.
На основi поточної структури управлiння Група видiлила такi звiтнi сегменти: - картон та папiр
(реалiзацiя облицювального картону, реалiзацiя тест-лайнера и флютинга); - гофротара (реалiзацiя
транспортної упаковки, реалiзацiя високохудожньої упаковки).
За рiк що закiнчився 31 грудня 2012 року по картону та папiру: зовнiшнi продажi становили
504755 тис. грн.; продажi мiж сегментами становили 203836 тис. грн; загальний дохiд вiд
реалiзацiї склав 708591 тис. грн.; собiвартiсть реалiзацiї склала 615086 тис. грн.; валовий прибуток
по цьому сегменту склав 93505 тис. грн.
За рiк що закiнчився 31 грудня 2012 року по гофротарi: зовнiшнi продажi становили 1137753 тис.
грн.; продажi мiж сегментами не було; загальний дохiд вiд реалiзацiї склав 1137753 тис. грн.;
собiвартiсть реалiзацiї склала 971418 тис. грн.; валовий прибуток по цьому сегменту склав 166335
тис. грн.
Консолiдовано за звiтнiй рiк маємо наступнi данi: зовнiшнi продажi становили 1642508 тис. грн.;
продажi мiж сегментами виключено у сумi 203836 тис. грн.; дохiд вiд реалiзацiї склав 1642508 тис.
грн.; собiвартiсть реалiзацiї склала 1382668 тис. грн.; валовий прибуток по сегментах склав 93505
тис. грн.; всього операцiйних витрат - 224750 тис. грн.; всього фiнансових витрат - 24674 тис. грн.;
прибуток до оподаткування склав 10416 тис. грн.
Група здiйснює операцiї в двох основних географiчних зонах: Україна та Росiйська Федерацiя.
Станом на 31 грудня залишки грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв були представленi таким
чином:
Короткостроковi депозити в банках 56119 тис. грн. (2012 рiк) та 20828 тис. грн. (2011 рiк);
Грошовi кошти на рахунках в банках 34901 тис. грн. (2012 рiк) та 8564 тис. грн. (2011 рiк);
Грошовi кошти у касi 52 тис. грн. (2012 рiк) та 41 тис. грн. (2011 рiк);
Всього залишки грошових коштiв 91072 тис. грн.(2012 рiк) та 29433 тис. грн. (2011 рiк).
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв короткостроковi депозити в банках представленi
депозитами на вимогу або строковими депозитами iз первiсними термiнами погашення до 3
мiсяцiв. Станом на 31 грудня 2012 року деномiнованi у доларах США та росiйських рублях
короткостроковi депозити були розмiщенi в банках пiд середню рiчну вiдсоткову ставку у розмiрi
6.07% рiчних (2011: 5.93% рiчних).
На грошовi кошти на рахунках у банках нараховуються вiдсотки за фiксованими ставками на
основi звичайних умов, встановлених банками.
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв для цiлей консолiдованого звiту про рух грошових коштiв,
грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають кошти в касi та в банках, за вирахуванням
непогашеного банкiвського овердрафту на суму 19447 тисяч гривень (2011: нуль).
Короткостроковi iнвестицiї. Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв короткостроковi iнвестицiї
були представленi банкiвськими депозитами iз первiсними термiнами погашення бiльше 3 мiсяцiв.
Станом на 31 грудня залишки короткострокових iнвестицiй були представленi таким чином:
2012 2011
Валюта Середньо-зважена вiдсоткова ставка Балансова вартiсть Середньо-зважена вiдсоткова

ставка Балансова вартiсть
Долари США 2% 4,570 5% 33,958
Євро 1% 1,625 4% 15,536
Гривнi 3% 113 16% 32,053
Росiйськi рублi - - 5% 1,325
Всього 6,308 82,872
Станом на 31 грудня 2012 року короткостроковi iнвестицiї включали обмеженi у використаннi
залишки коштiв у сумi 28 тисяч гривень (2011: 1,753 тисячi гривень).
Торгова дебiторська заборгованiсть. Станом на 31 грудня залишки торгової дебiторської
заборгованостi були представленi таким чином:
Торгова дебiторська заборгованiсть в сумi 226009 тис. грн. (2012 рiк), та 183824 тис. грн. (2011
рiк);
Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi в сумi -2927 тис. грн. (2012 рiк), та -3948
тис. грн. (2011 рiк)
Всього залишки торгової дебiторської заборгованостi становили 223082 тис. грн. (2012 рiк), та
179876 тис. грн. (2011 рiк)
Середнiй кредитний перiод за операцiями продажу товарiв становить 38 днiв (2011: 30 днiв). На
торгову дебiторську заборгованiсть вiдсотки не нараховуються. Торгова дебiторська
заборгованiсть, прострочена бiльше нiж на 30 днiв пiсля дати погашення згiдно з договором,
регулярно оцiнюється на предмет можливостi її вiдшкодування на основi фактiв i обставин, якi
iснують станом на кожну звiтну дату. Коли подiя знецiнення будь-якого iндивiдуального об’єкта
торгової дебiторської заборгованостi стає очевидною, формується спецiальний резерв для
покриття збиткiв вiд цiєї непогашеної суми.
Група визнала резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi у розмiрi 100% для всiєї
торгової дебiторської заборгованостi понад 360 днiв, оскiльки iсторичний досвiд свiдчить, що
торгова дебiторська заборгованiсть, прострочена понад 360 днiв, є безнадiйною. Резерв на
покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнається для торгової дебiторської
заборгованостi, простроченої до 360 днiв, на основi очiкуваної суми повернення сумнiвної
заборгованостi, яка визначається з урахуванням минулого досвiду невиконання зобов’язань
контрагентом i аналiзу поточного фiнансового стану контрагента.
У нижченаведенiй таблицi подається iнформацiя щодо знецiненої торгової дебiторської
заборгованостi за термiнами виникнення:
2012 2011
0–90 днiв - 693
90–180 днiв 72 180–360 днiв - 274
Бiльше 360 днiв 2,855 2,981
Всього 2,927 3,948
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв баланси по трьох найбiльших дебiторах Групи склали
18.3% i 18.8%, вiдповiдно, вiд загального залишку торгової дебiторської заборгованостi. У Групи
не iснувало iнших клiєнтiв, заборгованiсть яких становила б бiльше 5% вiд загального залишку.
Торгова дебiторська заборгованiсть, iнформацiя про яку розкривається нижче, включає торгову
дебiторську заборгованiсть, яка була прострочена на кiнець звiтного перiоду, але стосовно якої
Група не визнала резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi, оскiльки цi
суми вона вважала все ще можливими вiдшкодувати. У Групи немає будь-якого забезпечення або
iншої пiдтримки кредитної якостi щодо цих залишкiв, i вона також не має юридичного права
зараховувати їх за рахунок будь-якої заборгованостi Групи перед цими контрагентами.
У нижченаведенiй таблицi подається iнформацiя про прострочену, але не знецiнену торгову

дебiторську заборгованiсть за строками виникнення:
2012 2011
0–90 днiв 36,055 42,617
90–180 днiв 1,147 1,243
180–360 днiв 103 467
Всього 37,305 44,327
Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної торгової дебiторської
заборгованостi та iнших оборотних активiв представлена таким чином:
2012 2011
Станом на 1 сiчня 4,655 4,541
Визнано у консолiдованому прибутку або збитку (425) (785)
Суми, списанi як безнадiйнi - (401)
Придбання дочiрнього пiдприємства - 1,300
Станом на 31 грудня 4,230 4,655
Iншi оборотнi активи. Станом на 31 грудня залишки iнших оборотних активiв були представленi
таким чином:
Код рядка 2012 2011
Передоплати за транспортнi, страховi та iншi послуги 180, 270 12,754 16,769
Передоплати постачальникам за сировину та витратнi матерiали 180 12,489 9,918
Обмеженi у використаннi залишки коштiв 210 2,424 Передоплати постачальникам за запаснi частини 446 3,462
Iншi передоплати та iншi оборотнi активи 210 1,774 1,077
Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi 180 (1,303) (707)
Всього 28,584 30,519
Станом на 31 грудня 2012 року сума фiнансових активiв в складi iнших оборотних активiв
складала 2,424 тисячi гривень та була представлена залишками коштiв обмеженими у
використаннi (2011: 2,369 тисяч гривень, якi були включенi до складу iнших необоротних
фiнансових активiв).
Податковi зобов'язання. Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв залишки податкiв до
вiдшкодування були представленi ПДВ до вiдшкодування.
Залишки ПДВ до вiдшкодування станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв, головним чином,
стосувались придбання сировини, а також машин та обладнання i послуг, iмпортованих Групою. У
2012 роцi Група збiльшила операцiї продажiв на експорт, у результатi чого збiльшилися активи iз
ПДВ до вiдшкодування, якi не були зарахованi за рахунок зобов'язань iз ПДВ.
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв керiвництво Групи очiкувало, що ПДВ до вiдшкодування
на суму 60,479 тисяч гривень та 36,279 тисяч гривень, вiдповiдно, буде зараховано проти
майбутнiх зобов’язань за ПДВ, що виникає в результатi господарської дiяльностi Групи, протягом
12 мiсяцiв вiд звiтної дати. Вiдповiдно, ПДВ до вiдшкодування був класифiкований у складi
оборотних активiв станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв.
Запаси. Станом на 31 грудня залишки запасiв були представленi таким чином:
Код рядка 2012 2011
Сировина i витратнi матерiали 100 77,719 96,116
Запаснi частини 100 39,422 34,725
Готова продукцiя 130 33,448 21,909
Незавершене виробництво i напiвфабрикати 120 29,408 31,605
Товари для перепродажу 140 398 350

Всього 180,395 184,705
Сума списання до чистої вартостi реалiзацiї сировини i готової продукцiї, визнаних у складi
собiвартостi реалiзацiї протягом року, який закiнчився 31 грудня 2012 року, становила 6,969 тисяч
гривень (2011: 9,891 тисяча гривень).
Основнi засоби. Iнформацiя про рух основних засобiв за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року,
представлена таким чином:
Первiсна вартiсть або оцiнка основних засобiв становить: будинки, споруди та передавальнi
пристрої - 949616тис. грн, машини та обладнання – 835582тис. грн, транспортнi засоби – 34951тис.
грн, iншi основнi засоби –11210тис. грн. Надходження за перiод становить: будинки, споруди та
передавальнi пристрої – 15168тис. грн, машини та обладнання – 117348тис. грн, транспортнi
засоби – 1141тис. грн, iншi основнi засоби – 1452тис. грн. Курсова рiзниця виникла у зв’язку зi
змiною курсу рубля по дочiрньому пiдприємству «Пекеджинг Кубань» за 2012 рiк та склала:
будинки, споруди та передавальнi пристрої – 7тис. грн, машини та обладнання 3348тис. грн, iншi
основнi засоби – 14тис. грн. За 2012 рiк вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю: будинки,
споруди та передавальнi пристрої – (364)тис. грн, машини та обладнання – (188)тис. грн,
транспортнi засоби – (271)тис. грн., iншi основнi засоби – (24)тис. грн. Вибуття зносу склало:
будинки, споруди та передавальнi пристрої – (30)тис. грн, машини та обладнання – (32)тис. грн,
транспортнi засоби – (168)тис. грн, iншi основнi засоби – (4)тис. грн. Нарахування зносу та
амортизацiї за 2012 рiк становить: будинки, споруди та передавальнi пристрої – 33903тис. грн,
машини та обладнання – 80452тис. грн, транспортнi засоби – 7755тис. грн, iншi основнi засоби –
1998тис. грн. Переоцiнка основних засобiв склала: будинки, споруди та передавальнi пристрої –
54735тис. грн, машини та обладнання – (19291)тис. грн, , транспортнi засоби – 6266тис. грн, iншi
основнi засоби – 1110тис. грн. Таким чином балансова вартiсть основних засобiв за 2012 рiк
становить: будинки, споруди та передавальнi пристрої – 985289тис. грн, машини та обладнання –
856379тис. грн, транспортнi засоби – 34500тис. грн, , iншi основнi засоби – 11767тис. грн.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв за 2012 рiк становить 875тис. грн. Надходження
нематерiальних активiв за 2012 рiк складає 231тис. грн, а курсова рiзниця – 8тис. грн. Знос на 31
грудня 2011 року становив 502тис. грн, а за рiк було нараховано 212тис. грн. Чиста балансова
вартiсть нематерiальних активiв на 31 грудня 2012 року становить 400тис. грн.
Вартiсть незавершеного виробництва та невстановленого обладнання на 31 грудня 2011 року
становить 76685тис. грн. Придбання основних засобiв було на суму 104225тис. грн. Введено в
експлуатацiю за рiк основних засобiв на суму (135340)тис. грн. Незавершене будiвництво та
невстановлене обладнання на 31 грудня 2012 року становить 45570тис. грн.
Продовження тексту приміток
ПОДАТКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Станом на 31 грудня залишки податкових зобов’язань склали
2110 тис. грн., з них 100% - ПДВ та iншi податки до сплати.
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Станом
на 31 грудня залишки кредиторської заборгованостi та iнших короткострокових зобов’язань
склали 169683 тис. грн.та були представленi таким чином: торгова кредиторська заборгованiсть за
сировину - 102989 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за основнi засоби та супутнi послуги –
24193 тис.грн, кредиторська заборгованiсть за послуги – 23854 тис.грн, заробiтна плата та
вiдповiднi податки – 8568 тис.грн., резерв пiд невикористанi вiдпустки – 7403 тис.грн.,
кредиторська заборгованiсть за комунальнi послуги – 1994 тис.грн., iнша кредиторська
заборгованiсть - 682 тис. грн.
Позики. Станом на 31 грудня Групою були отриманi наступнi банкiвськi кредити: 1)кредит,
агентом за яким є „СiтiБанк”: валюта кредиту - Долари США; Вiдсоткова ставка,
% рiчних - ЛIБОР + 5.00%; Балансова вартiсть – 462249 тис. грн. ; 2) кредит, Райффайзен Банк
Аваль: валюта кредиту - Євро; Вiдсоткова ставка,% рiчних - 8.54%; Балансова вартiсть – 5739 тис.
грн.; 3) овердрафт, Райффайзен Банк Аваль: валюта кредиту - Гривня; Вiдсоткова ставка,% рiчних
- 18.00%; Балансова вартiсть – 19447 тис. грн. До суми вище наведених кредитiв додається

нарахованi вiдсотки 2517 тис. грн. та вiднiмається сумма позик iз термiном погашення до одного
року i нарахованих вiдсоткiв 119561 тис. грн., таким чином банкiвськi позики iз термiном
погашення бiльше одного року склали 370391 тис.грн.
Кредитною угодою, за якою „СiтiБанк” є агентом, передбачена можливiсть отримання кредиту у
доларах США або євро на загальну суму, еквiвалентну 60,000 тисяч євро. Група первiсно отримала
усi кредитнi кошти у доларах США вiд фiнансових установ таким чином: Citibank N.A.,
лондонська фiлiя: Отриманi суми, тисяч доларiв США - 44130, Еквiвалент у тисячах євро - 30000;
DEG Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft mbH: Отриманi суми, тисяч доларiв США
- 28684, Еквiвалент у тисячах євро – 19500; Investkredit Bank AG: Отриманi суми, тисяч доларiв
США - 15446, Еквiвалент у тисячах євро – 10500.
Станом на 31 грудня 2012 року графiк погашення, передбачений кредитною угодою, визначає, що
30% основної суми кредиту має погашатися рiвними внесками раз на пiвроку та 70% - однiєю
сумою в кiнцi строку дiї договору. Вiдсотки за кредитом повиннi погашатися раз на пiвроку,
починаючи iз червня 2008 року.
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв Група використала свої основнi засоби як забезпечення
довгострокових кредитiв, у сумi 695777 тисяч гривень та 727075 тисяч гривень.
В кредитнiй угодi зазначенi рiзнi контрактнi зобов’язання, якi зобов’язують Групу виконувати
певнi нефiнансовi умови та дотримуватись певних фiнансових показникiв (оцiнюються такими
показниками як коефiцiєнт спiввiдношення витрат на виплату суми кредиту та вiдсоткiв та
прибутку до вирахування вiдсоткiв, податкiв та амортизацiйних нарахувань; коефiцiєнт
спiввiдношення чистого боргу та прибутку до вирахування вiдсоткiв, податкiв та амортизацiйних
нарахувань; обмеження щодо суми капiтальних iнвестицiй).
У квiтнi 2012 року Група уклала угоду про реструктуризацiю, що передбачає внесення таких
основних поправок:
була внесена змiна у графiк погашення, у результатi чого погашення iстотної частини позик було
вiдкладене до 2014 року;
вiдсоткова ставка збiльшилась до ЛIБОР + 5.00%;
фiнансовi умови та обмеження капiтальних витрат були переглянутi для приведення їх у
вiдповiднiсть iз фiнансовою моделлю Групи.
Таким чином, станом на 31 грудня 2012 року Група виконувала усi фiнансовi та нефiнансовi
умови.
Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2011 рокiв Група повнiстю виконала усi умови,
однак, вона не виконувала графiк погашення кредиту стосовно основної суми, передбачений
умовами кредитної угоди, що дiяла до реструктуризацiї. Станом на 31 грудня 2011 року сума
простроченої заборгованостi становила 133461 тисячу гривень. У разi порушення умов кредитної
угоди кредитори мають право в односторонньому порядку вимагати негайного погашення всiєї
суми заборгованостi.
Станом на 31 грудня 2011 року Група класифiкувала як позики до погашення протягом одного
року суми, включенi у проект реструктуризацiї кредитної угоди, який був пiдписаний у квiтнi 2012
року.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за 2012 рiк були
представленi таким чином: витрати з поточного податку на прибуток склали 18582 тис.грн., вигода
вiд вiдстроченого податку склала -6875 тис. грн. таким чином, витрати з податку на прибуток у
2012 роцi склали 11707 тис. грн.
Витрати Групи за поточними податками розраховувались з використанням наступних податкових
ставок: з 1 сiчня 2011 року по 31 березня 2011 року поточний податок на прибуток пiдприємств в
Українi стягувався з оподатковуваного прибутку, за вирахуванням дозволених витрат, за ставкою
у розмiрi 25%. З 1 квiтня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно за ставкою у розмiрi 23%.
Поточний податок на прибуток пiдприємств за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, стягувався
за ставкою у розмiрi 21%. Ставка податку на прибуток для ЗАТ „Пекеджинг Кубань”,
зареєстрованого у Росiйськiй Федерацiї, станом на 31 грудня 2012 року становила 20%.
Вiдстрочений податок розраховувався з врахуванням поступового зменшення ставки податку на
прибуток: 19% починаючи з 1 сiчня 2013 року та 16% з 2014. При цьому, для розрахунку

вiдстрочених податкiв використовувалася податкова ставка перiоду, в якому очiкується реалiзацiя
вiдповiдних активiв або погашення зобов’язань.
Узгодження прибутку до оподаткування, помноженого на нормативну податкову ставку, i витрат з
податку на прибуток за 2012 рiк було представлене таким чином: прибуток до оподаткування
10416 тис. грн., теоретичнi витрати з податку на прибуток за податковою ставкою 21% (2011: 25%
до 1 квiтня 2011 року та 23% до 31 грудня 2011 року) -108 тис. грн., вплив доходiв та витрат, якi не
враховуються для цiлей оподаткування 4002 тис. грн., вплив рiзницi мiж ставкою податку на
звiтну дату та ставками податку, якi будуть застосованi у перiодах реалiзацiї тимчасових
податкових рiзниць 1580 тис. грн., вплив коригування у звiтному роцi витрат з податку на
прибуток минулих рокiв 4046 тис. грн. Таким чином, витрати з податку на прибуток склали 11707
тис. грн.
Станом на 31 грудня вiдстроченi податковi активи i зобов’язання були представленi таким чином:
вiдстроченi податковi активи склали 6669 тис. грн., якi виникають iз: основних засобiв 2712 тис.
грн., запасiв 1667 тис. грн., кредиторської заборгованостi та iнших короткострокових зобов’язань
643 тис. грн., торгової дебiторської заборгованостi 546 тис. грн., позик 150 тис. грн., авансiв
отриманих 50 тис. грн., плюс податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди 453 тис. грн.;
вiдстроченi податковi зобов’язання, якi виникають iз основних засобiв, склали – 122288 тис. грн.
Таким чином, чистi вiдстроченi податковi зобов’язання склали – 115619 тис. грн.
Станом на 31 грудня чистi вiдстроченi податковi зобов’язання, пiсля вiдповiдного взаємозалiку,
становлять: вiдстроченi податковi активи 3064 тис. грн., вiдстроченi податковi зобов’язання 118683
Iнформацiя про рух вiдстроченого податкового зобов’язання протягом 2012 року була
представлена таким чином: вiдстроченi податковi зобов’язання станом на початок року склали
109143 тис. грн., вигода вiд вiдстроченого податку, визнана у складi консолiдованого прибутку або
збитку -6875 тис. грн., вiдстрочений податок, який виникає у результатi переоцiнки основних
засобiв, визнаний у складi iнших сукупних доходiв 13549 тис. грн., курсова рiзниця -198 тис. грн.,
вiдстроченi податковi зобов’язання станом на кiнець року склали 115619 тис. грн.
АКЦIОНЕРНИЙ КАПIТАЛ. Згiдно зi статутом Материнської компанiї акцiонери Групи та їхнi
частки станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв були представленi таким чином: Кiлькiсть акцiй
„ДС Смiт Україна Лтд” 6946632 шт., частка власностi яких склала 49,60%, Кiлькiсть акцiй
„Комелiнко Трейдинг Лтд” 6946632 шт., частка власностi яких склала 49,60%, кiлькiсть iнших
акцiй 112907 шт., частка власностi яких склала 0,80%.
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає випущений капiтал Приватного акцiонерного
товариства „Рубiжанський картонно-тарний комбiнат” за номiнальною вартiстю акцiй на кiнець
кожного звiтного перiоду iз урахуванням впливу гiперiнфляцiї у сумi 35339 тисяча гривень, який
був розрахований iз використанням вiдповiдних iндексiв у вiдповiдностi до вимог МСБО 29
„Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї”.
Акцiонерний капiтал Материнської компанiї складався iз 14006171 затвердженої, випущеної та
повнiстю оплаченої простої акцiї номiнальною вартiстю 1,5 гривнi кожна. Усi акцiї мають
однаковi права голосу i права на отримання дивiдендiв.
ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ. Дохiд вiд реалiзацiї за 2012 рiк склав 1642508 тис. грн. та був
представлений операцiями продажу картону i пакувальних матерiалiв таким чином: реалiзацiя на
експорт 866884 тис. грн., реалiзацiя на внутрiшньому ринку 775624 тис. грн.
Дохiд вiд реалiзацiї найбiльшим десяти контрагентам Групи становив 30.7% вiд загальної суми
доходiв за 2012 рiк.
СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ. Собiвартiсть реалiзацiї за 2012 рiк склала 1382668 тис. грн. та була
представлена таким чином: спожита сировина 735844 тис. грн., спожитi природний газ та iншi
комунальнi послуги 370274 тис. грн., знос та амортизацiя 120478 тис. грн., заробiтна плата та
вiдповiднi податки 106234 тис. грн., витрати на технiчне обслуговування 38229 тис. грн., iншi
виробничi витрати 11609 тис. грн.
ВИТРАТИ НА ЗБУТ. Витрати на збут за 2012 рiк склали 115814 тис. грн. та були представленi
таким чином: транспортнi витрати 95020 тис. грн., заробiтна плата та вiдповiднi податки 11685
тис. грн., витрати на ремонт та обслуговування 2601 тис. грн., професiйнi та iншi послуги 2594

тис. грн., знос та амортизацiя 1361 тис. грн., iншi витрати 2553 тис. грн.
ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКI ТА АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ. Загальногосподарськi та
адмiнiстративнi витрати за 2012 рiк склали 71355 тис. грн. та були представленi таким чином:
заробiтна плата та вiдповiднi податки 38626 тис. грн., iншi послуги 6196 тис. грн., витрати на
технiчне обслуговування 6033 тис. грн., страхування 5541 тис. грн., податки, крiм податку на
прибуток пiдприємств 4647 тис. грн., знос та амортизацiя 2243 тис. грн., комiсiйнi банкiв 2006 тис.
грн., послуги зв’язку 1837 тис. грн., витрати на вiдрядження 1819 тис. грн., консультацiйнi та
юридичнi послуги 986 тис. грн., iншi витрати 1421 тис. грн.
1. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов’язанi сторони визначаються Групою у вiдповiдностi до вимог МСБО 24 „Розкриття
iнформацiї щодо пов’язаних сторiн”, пiд час розгляду вiдносин iз кожною можливою пов’язаною
стороною увага звертається на сутнiсть взаємовiдносин, а не тiльки на їхню юридичну форму.
У груднi 2011 року Група придбала частку у розмiрi 100.00% акцiонерного капiталу ЗАТ
„Пекеджинг Кубань” за грошову компенсацiю у розмiрi 72217 тисяч гривень, яка була виплачена у
груднi 2011 року.
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу – Загальна сума компенсацiї ключовому
управлiнському персоналу за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року, становила 15519 тисяч
гривень (2011: 10043 тисячi гривень) i була включена у статтю заробiтної плати та вiдповiдних
податкiв у складi загальногосподарських та адмiнiстративних витрат.
Продовження тексту приміток
2. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ.
Розкриття iнформацiї щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється
вiдповiдно до вимог МСФЗ 7 „Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї”. Справедлива
вартiсть визначається як сума, за яку iнструмент мiг би бути обмiняний пiд час здiйснення
поточної операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними одна вiд одної сторонами, за
винятком операцiй примусового продажу або лiквiдацiї. Оскiльки для значної частини фiнансових
iнструментiв Групи вiдсутнiй активний ринок, для визначення справедливої вартостi необхiдно
застосовувати судження, якi враховують поточнi економiчнi умови, а також конкретнi ризики,
властивi конкретному iнструменту. Оцiнки, якi подаються у цiй консолiдованiй фiнансовiй
звiтностi, можуть i не вiдповiдати сумам, за якi Група могла б реалiзувати на ринку свiй повний
пакет володiння тим чи iншим конкретним iнструментом.
За оцiнками, справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань станом на 31
грудня 2012 року вiдповiдає їхнiй балансовiй вартостi, яка визначалася шляхом дисконтування
очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв з урахуванням ринкової вiдсоткової ставки.
Станом на 31 грудня 2011 року справедлива вартiсть банкiвських позик, за оцiнками, вiдрiзнялася
вiд балансової вартостi i становила 539622 тисячi гривень.

