Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний
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Мiнiн Геннадiй Михайлович
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(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018
М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01882551
4. Місцезнаходження
Луганська , д/н, 93006, м.Рубiжне, вул. Менделєєва, буд. 67
5. Міжміський код, телефон та факс
(06453) 9-22-10, 9-22-25, 9-24-21 (06453) 9-24-07
6. Електронна поштова адреса
info@rktk.com.ua

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

27.04.2018

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень ЦП України 82

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.rktk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за
кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. 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 не має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i не займає монопольного становища. Пiдприємство не має 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, є консолiдованою, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№321163
3. Дата проведення державної реєстрації
28.04.2011
4. Територія (область)
Луганська
5. Статутний капітал (грн)
21009256.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1148
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
17.12 Виробництво паперу та картону
17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
35.11 Виробництво електроенергiї
10. Органи управління підприємства
ПАТ "РКТК" є акцiонерним товариством, тому iнформацiя про органи управлiння не надається.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "РайФфайзен банк АВАЛЬ"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26004442543
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "РайФфайзен банк АВАЛЬ"
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26004442639
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

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

АГ №
500447

Вид діяльності

Опис

Опис

Лiцензiя на право провадження дiяльностi з використанням джерел iонiзуючого
випромiнювання

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено

АГ №
578540

Лiцензiя на право виробництва електричної енергiї

Нацiональна комiсiя регулювання
03.11.2011
електроенергетики України

03.11.2011

Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України
(НКРЕ)

02.11.2021

Термiн буде продовжено пiсля закiнчення дiї лiцензiї.

ОВ №
000858

25.06.2008

Державний комiтет ядерного
регулювання України

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї було продовжено на пiдставi аркушу змiн до лiцензiї серiї ОВ

Опис
надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу
автомобiльним транспортом

№ 000858 вiд 06.07.2011 р. Надалi термiн дiї лiцензiї буде продовжено.

АЕ 188395
Опис

05.05.2013

Державна iнспекцiя України з
безпеки на наземному транспортi

Строк дiї лiцензiї - необмежений.

Необмежена

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Трипiльськiй пакувальний комбiнат
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
31826484
4) місцезнаходження
вул. Промислова, буд.33, м. Українка, Обухiвський р-н, Київська обл., Україна
5) опис
Частка власностi 100%
1) найменування
ВЗП-2
2) організаційно-правова форма
231
3) код за ЄДРПОУ
25276677
4) місцезнаходження
Вул. Смольна,буд. 7, м. Кiїв, Україна
5) опис
Частка власностi 99,49%
1) найменування
Теплиця
2) організаційно-правова форма
160
3) код за ЄДРПОУ
31549470
4) місцезнаходження
Вул. Менделєєва, 67, м. Рубiжне, луганська обл., Україна
5) опис
Частка власностi 100%
1) найменування
Вторма 1
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32675738
4) місцезнаходження
Вул. Диканiвська, буд. 41, м. Харкiв, Україна
5) опис
Частка власностi 100%
1) найменування
Донмакр
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
33257492
4) місцезнаходження
Вул. Красноуфiмська, буд. 2а, м. Донецьк, Україна
5) опис
Частка власностi 100%

1) найменування
Пекеджинг Кубань
2) організаційно-правова форма
232
3) код за ЄДРПОУ
3356
4) місцезнаходження
Вул. Гибридна, буд. 2,м. Тимашевськ, Краснодарський край, Росiя
5) опис
Частка власностi 100%
1) найменування
Вторма 2
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
38361285
4) місцезнаходження
Вул. Миколи Руденко, буд.53, м. Днiпропетровськ, Україна
5) опис
Частка власностi 95%
1) найменування
Вторма 3
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
40060217
4) місцезнаходження
вул.Промислова, буд.1, м.Олешки, Україна
5) опис
Частка власностi 90%

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

Ідентифікаційний код юридичної особи
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

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

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiнiн Геннадiй Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
819319
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер. Ангренська картонна фабрика. Узбекистан.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.05.2015 5 рокiв
9) 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 5 (п’ять)
рокiв. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i 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 Наглядової ради, а саме :
- керiвництво роботою та дiяльнiстю Товариства;
- органiзацiя виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової Ради;
- подача та отримання документiв з усiх питань, пов’язаних з дiяльнiстю Товариства;
- прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства;
- укладення та пiдписання будь-яких договорiв, правочинiв та угод, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством
України на суму, що не перевищує суми 10 000 000 доларiв США (десять мiльйонiв доларiв США) або її еквiвалент в українськiй чи
iншiй валютi згiдно курсу обмiну НБУ на дату вчинення такої дiї;
- прийняття рiшення про видачу довiреностей на вiдчуження або придбання майна у випадках передбачених Положенням про
Генерального директора;
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розгляд питань поточної дiяльностi Товариства;
- затвердження штатного розкладу Товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв (у межах затверджених бюджетiв
Товариства), Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв Товариства, що регулюють його
виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
- обрання та припинення повноважень керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
- затвердження посадових iнструкцiй керiвникiв фiлiй i представництв;
- представлення iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; подання вiд iменi Товариства позовiв,
скарг, заяв, клопотань тощо; визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та
способiв надання її третiм особам;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Генерального директора згiдно iз Статутом або положенням про Генерального
директора Товариства;
- вiдкриття та закриття рахункiв Товариства у банкiвських установах; пiдписання банкiвських, фiнансових та iнших документiв,
пов’язаних з поточною дiяльнiстю Товариства;
- пiдписання та видача довiреностей, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та/або цим Статутом;
- вживання заходiв заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту та внутрiшнiх
документiв Товариства;
- видача наказiв та розпоряджень, обов’язкових для виконання всiма працiвниками Товариства;
- затвердження цiн та тарифiв на роботи та послуги Товариства;
- прийняття рiшень щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та впровадження облiкової полiтики Товариства;
- затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства та посадових iнструкцiй Товариства;
- прийняття рiшень про вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi закордоннi вiдрядження;
- забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрiшнього трудового розпорядку;
- прийняття рiшень про пред’явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства, а також щодо участi Товариства в судах усiх рiвнiв в
якостi вiдповiдача, третьої особи, тощо;
- здiйснення iнших функцiй що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства та вирiшення iнших питань, якi виникають у ходi
господарської дiяльностi Товариства i вiдносяться до компетенцiї Генерального директора згiдно з чинним законодавством України та
внутрiшнiми документами Товариства.
Складання та надання 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 31 рiк. Судимостi не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iсманицький Вiктор Степанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
335833
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища

6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник ЦСС ВАТ " Рубiжанський картонно-тарний комбiнат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1 рiк
9) Опис
Ревiзiйна Комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Голова Ревiзiйної Комiсiї
обирається членами Ревiзiйної Комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної Комiсiї. Голова та члени
ревiзiйної комiсiї здiйснюють плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй i
представництв. Голова ревiзiйної комiсiї доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам i 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 не передбачено Статутом Товариства. Стаж керiвної
роботи складає 20 рокiв. Судимостi не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пер Вiнге Фредериксен
3) ідентифікаційний код юридичної особи
202880547
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1 рiк
9) Опис
До повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом i Статутом Товариства, а також переданих на
вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами Акцiонерiв, за винятком випадкiв, вiднесених до виключної компетенцiї Загальних
зборiв Акцiонерiв. Обов'язки членiв Наглядової ради:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв та у випадках, встановлених
законодавством України;
- надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких правочинiв та договорiв на суму, що
перевищує 10 000 000 доларiв США (десять мiльйонiв доларiв США) або її еквiвалент в українськiй чи iншiй валютi згiдно курсу обмiну
НБУ на дату вчинення такої дiї;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять)
вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на
участь у Загальних Зборах;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування, придбання акцiй
(паїв, часток) iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшень, що передбаченi чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
та/або про винесення на розгляд Загальних Зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть у випадках передбачених чинним законодавством
України;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у
тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належних їм акцiй Товариства особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала
контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України;
- придбання (у тому числi збiльшення), продаж чи передача у iнший спосiб Товариством участi в капiталi iнших компанiй;
- придбання, продаж, обтяження чи передача у iнший спосiб об’єктiв нерухомого майна;
- випуск облiгацiй, отримання кредитiв та позик Товариством;
- надання позик Товариством;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах;
- прийняття рiшення про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi Генерального директора;
- попереднiй розгляд та погодження рiчного фiнансового звiту Товариства, попереднiй розгляд висновкiв Ревiзiйної Комiсiї по рiчних
звiтах та балансах та подання на розгляд Загальних зборiв пропозицiй щодо розподiлу прибутку та порядку покриття збиткiв Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про процедуру продажу та цiну неоплачених акцiй у випадках коли Ацiонер(и) не оплатили повної вартостi своїх
акцiй у встановлений строк;
- затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Генеральним директором встановлення розмiру його
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Генеральним директором;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй та представництв, затвердження їх положень;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законодавством України, Статутом або
положенням про Наглядову Раду Товариства.
Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа бiльшiстю у 4 (чотири) голоси членiв Наглядової Ради. Розмiр
винагороди згiдно зi Статутом 10% вiд винагороди,що одержує Генеральний директор Товариства, у випадку виконання членами
Наглядової ради своїх обов'язкiв, якщо збори акцiонерiв не вирiшать iнше.
Призначений на цю посаду за рiшенням чергових загальних зборiв емiтента, що вiдбулися 28.04.2017 р. на пiдставi пропозицiї акцiонера
"ДС Смiт Юкрейн Лiмiтед". Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Проягом 6
рокiв займає посаду Генерального директора в компанiї "ДС Смiт Пекеджiнг Денмарк А/С", що знаходиться в м.Грiна, Данiя.
Винагорода в звiтному роцi не виплачувалась.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джеремi Ендрю Арон
3) ідентифікаційний код юридичної особи
308682395
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Юридичного Департаменту в компанiї "ДС Смiт Плс", що знаходиться в м. Беркшир, Англiя
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1 рiк
9) Опис
До повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом i Статутом Товариства, а також переданих на
вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами Акцiонерiв, за винятком випадкiв, вiднесених до виключної компетенцiї Загальних
зборiв Акцiонерiв. Обов'язки членiв Наглядової ради:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв та у випадках, встановлених
законодавством України;
- надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких правочинiв та договорiв на суму, що
перевищує 10 000 000 доларiв США (десять мiльйонiв доларiв США) або її еквiвалент в українськiй чи iншiй валютi згiдно курсу обмiну

НБУ на дату вчинення такої дiї;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять)
вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на
участь у Загальних Зборах;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування, придбання акцiй
(паїв, часток) iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшень, що передбаченi чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
та/або про винесення на розгляд Загальних Зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть у випадках передбачених чинним законодавством
України;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у
тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належних їм акцiй Товариства особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала
контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України;
- придбання (у тому числi збiльшення), продаж чи передача у iнший спосiб Товариством участi в капiталi iнших компанiй;
- придбання, продаж, обтяження чи передача у iнший спосiб об’єктiв нерухомого майна;
- випуск облiгацiй, отримання кредитiв та позик Товариством;
- надання позик Товариством;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах;
- прийняття рiшення про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi Генерального директора;
- попереднiй розгляд та погодження рiчного фiнансового звiту Товариства, попереднiй розгляд висновкiв Ревiзiйної Комiсiї по рiчних
звiтах та балансах та подання на розгляд Загальних зборiв пропозицiй щодо розподiлу прибутку та порядку покриття збиткiв Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про процедуру продажу та цiну неоплачених акцiй у випадках коли Ацiонер(и) не оплатили повної вартостi своїх
акцiй у встановлений строк;
- затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Генеральним директором встановлення розмiру його
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Генеральним директором;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй та представництв, затвердження їх положень;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законодавством України, Статутом або
положенням про Наглядову Раду Товариства.
Розмiр винагороди згiдно зi Статутом 10% вiд винагороди,що одержує Генеральний директор Товариства, у випадку виконання членами
Наглядової ради своїх обов'язкiв, якщо збори акцiонерiв не вирiшать iнше. Призначений на цю посаду за рiшенням позачергових
загальних зборiв емiтента, що вiдбулися 28.04.2017 р. на пiдставi пропозицiї акцiонера "ДС Смiт Юкрейн Лiмiтед". Акцiями емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Поточна посада, яку займає: Радник з питань Пакування в
компанiї "ДС Смiт Плс" (Англiя), що знаходиться в м. Лондон, Англiя. Винагорода в звiтному роцi не виплачувалась.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шпирь Вiктор Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
968814
4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з розвитку Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АСКО-Донбасс Пiвнiчний"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1 рiк
9) Опис
До повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом i Статутом Товариства, а також переданих на
вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами Акцiонерiв, за винятком випадкiв, вiднесених до виключної компетенцiї Загальних
зборiв Акцiонерiв.Обов'язки членiв Наглядової ради:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв та у випадках, встановлених
законодавством України;
- надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких правочинiв та договорiв на суму, що
перевищує 10 000 000 доларiв США (десять мiльйонiв доларiв США) або її еквiвалент в українськiй чи iншiй валютi згiдно курсу обмiну
НБУ на дату вчинення такої дiї;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять)
вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на
участь у Загальних Зборах;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування, придбання акцiй
(паїв, часток) iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшень, що передбаченi чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
та/або про винесення на розгляд Загальних Зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть у випадках передбачених чинним законодавством
України;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у
тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належних їм акцiй Товариства особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала
контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України;
- придбання (у тому числi збiльшення), продаж чи передача у iнший спосiб Товариством участi в капiталi iнших компанiй;
- придбання, продаж, обтяження чи передача у iнший спосiб об’єктiв нерухомого майна;
- випуск облiгацiй, отримання кредитiв та позик Товариством;
- надання позик Товариством;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах;
- прийняття рiшення про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi Генерального директора;
- попереднiй розгляд та погодження рiчного фiнансового звiту Товариства, попереднiй розгляд висновкiв Ревiзiйної Комiсiї по рiчних
звiтах та балансах та подання на розгляд Загальних зборiв пропозицiй щодо розподiлу прибутку та порядку покриття збиткiв Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про процедуру продажу та цiну неоплачених акцiй у випадках коли Ацiонер(и) не оплатили повної вартостi своїх
акцiй у встановлений строк;
- затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Генеральним директором встановлення розмiру його
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Генеральним директором;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй та представництв, затвердження їх положень;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законодавством України, Статутом або
положенням про Наглядову Раду Товариства.
Розмiр винагороди згiдно зi Статутом 10% вiд винагороди,що одержує Генеральний директор Товариства, у випадку виконання членами
Наглядової ради своїх обов'язкiв, якщо збори акцiонерiв не вирiшать iнше. Призначений на цю посаду за рiшенням позачергових
загальних зборiв емiтента, що вiдбулися 28.04.2017 р. на пiдставi пропозицiї акцiонера "Комелiнко Трейдiнг ЛТД". Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода в звiтному роцi не виплачувалась.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiнiна Марiя Геннадiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

375135
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1 рiк
9) Опис
До повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом i Статутом Товариства, а також переданих на
вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами Акцiонерiв, за винятком випадкiв, вiднесених до виключної компетенцiї Загальних
зборiв Акцiонерiв. Обов'язки членiв Наглядової ради:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв та у випадках, встановлених
законодавством України;
- надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких правочинiв та договорiв на суму, що
перевищує 10 000 000 доларiв США (десять мiльйонiв доларiв США) або її еквiвалент в українськiй чи iншiй валютi згiдно курсу обмiну
НБУ на дату вчинення такої дiї;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять)
вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на
участь у Загальних Зборах;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування, придбання акцiй
(паїв, часток) iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшень, що передбаченi чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
та/або про винесення на розгляд Загальних Зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть у випадках передбачених чинним законодавством
України;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у
тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належних їм акцiй Товариства особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала
контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України;
- придбання (у тому числi збiльшення), продаж чи передача у iнший спосiб Товариством участi в капiталi iнших компанiй;
- придбання, продаж, обтяження чи передача у iнший спосiб об’єктiв нерухомого майна;
- випуск облiгацiй, отримання кредитiв та позик Товариством;
- надання позик Товариством;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах;
- прийняття рiшення про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi Генерального директора;
- попереднiй розгляд та погодження рiчного фiнансового звiту Товариства, попереднiй розгляд висновкiв Ревiзiйної Комiсiї по рiчних
звiтах та балансах та подання на розгляд Загальних зборiв пропозицiй щодо розподiлу прибутку та порядку покриття збиткiв Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про процедуру продажу та цiну неоплачених акцiй у випадках коли Ацiонер(и) не оплатили повної вартостi своїх
акцiй у встановлений строк;
- затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Генеральним директором встановлення розмiру його
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Генеральним директором;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй та представництв, затвердження їх положень;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законодавством України, Статутом або
положенням про Наглядову Раду Товариства.
Розмiр винагороди згiдно зi Статутом 10% вiд винагороди,що одержує Генеральний директор Товариства, у випадку виконання членами

Наглядової ради своїх обов'язкiв, якщо збори акцiонерiв не вирiшать iнше. Призначений на цю посаду за рiшенням позачергових
загальних зборiв емiтента, що вiдбулися 28.04.2017 р. на пiдставi пропозицiї акцiонера "Комелiнко Трейдiнг ЛТД". Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода в звiтному роцi не виплачувалась.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Банькова Майя Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
810982
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ " Рубiжанський картонно-тарний комбiнат", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.10.2016 необмежений
9) 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 13 рокiв. Судимостi не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мандич Iгор Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
166037
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрисконсульт юридичного вiддiлу ВАТ "Рубiжанський картонно-тарний комбiнат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1 рiк
9) 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 2017 роцi не
вiдбувалось
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Задирака Максим Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
471529
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Менеджер проекту ВАТ "Рубiжанський картонно-тарний комбiнат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1 рiк
9) 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 не передбачено Статутом Товариства. Стаж керiвної
роботи складає 17 рокiв. Судимостi не було. Змiн в персональному складi щодо членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «РКТК» у 2017 роцi не
вiдбувалось.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи або повне найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості прості на привілейовані
іменні пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний
директор

Мiнiн Геннадiй Михайлович

819319

209

0.001

209

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Iсманицький Вiктор Степанович

335833

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Пер Вiнге Фредериксен

202880547

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Джеремi Ендрю Арон

308682395

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Шпирь Вiктор Михайлович

968814

17

0.0001

17

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Мiнiна Марiя Геннадiївна

375135

17

0.0001

17

0

0

0

Головний
бухгалтер

Банькова Майя Олександрiвна

810982

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Мандич Iгор Вiкторович

166037

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Задирака Максим Анатолiйович

471529

0

0

0

0

0

0

261

0.002

261

0

0

0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій
емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

DS Smith Ukrain
Ltd

0000000000

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

6946632

Komelinko
Trading Ltd

0000000000

00000 Cyprus P.S. 3095 Kimonos Limassol 43A

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Усього

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

49.5969

6946632

0

6946632

49.5969

6946632

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

13893264

99.1938

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

13893264

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

28.04.2017

Кворум зборів**

99.194

Опис

1. Про припинення повноважень членов лiчильної комiсiї, обраних на позачергових загальних зборах акцiонерiв 28 квiтня 2016 року та обрання нових
членiв лiчильної кмiсiї для пiдрахунку голосiв на загальних зборах акцiонерiв 28 квiтня 2017 року. Рiшення: припинити повноваження членiв лiчильної
комiсiї, обраних на позачергових загальних зборах акцiонерiв 28 квiтня 2016 року та обрати членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на зборах 28
квiтня 2017 року в наступному складi: Голова лiчильної комiсi:ї Банькова Майя Олександрiвна, Члени лiчильної комiсiї: Власова Нiна Федорiвна, Мандич
Iгор Вiкторович.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення: Обрати Головою Зборiв члена Наглядової ради Шпирь Вiктора Михайловича.
Обрати секретарем Зборiв Синицiна Руслана Леонiдовича.
3. Розгляд звiту Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду.
Рiшення: Визнати роботу Генерального директора Товариства задовiльною та затвердити звiт Генерального директора щодо фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства в 2016 роцi.
4. Розгляд звiту Наглядової ради про проведену роботу в 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду.рiшення: Визнати роботу Наглядової
ради Товариства в 2016 роцi задовiльною та затвердити звiт Наглядової ради Товариства про проведену роботу в 2016 роцi.
5. Затвердження висновкiв та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу в 2016 роцi. Рiшення: Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною та
затвердити висновки та звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу в 2016 роцi та щодо фанансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. Рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2016 рiк. Рiшення: Затвердити порядок розподiлу чистого прибутку/збиткiв Товариства за 2016 рiк
наступним чином: Прибуток за 2016 рiк залишити у розпорядженнi Товариства.
8. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. Рiшення: Дивiденди за результатами роботи Товариства в 2016 роцi не нараховувати i не
виплачувати.
9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення:Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства.
10.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осiб на термiн до наступного
щорiчних зборiв акцiонерiв: 1) Джеремi Ендрю Арон, громадянин Великобританiї; 2) Пер Вiнг Фредерiкса, громадянин Данiї; 3) Вiктор Михайлович
Шпiр, громадянин України;
4) Марiя Геннадiївна Мiнiна, громадянка України i обрати Генерального директора Товариства, Мiнiна Геннадiя Михайловича, уповноваженою особою на
переукладання i пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства на колишнiх умовах.
11. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення: Припинити повноваження складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення: Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб на термiн до наступного
щорiчних зборiв: 1. Iсманицький Вiктор Степанович - громадянин України; 2. Задирака Максим Анатолiйович - громадянин України; 3. Мандич Iгор
Вiкторович - громадянин України.
13. Про лiквiдацiю дочiрнього пiдприємства «Теплиця». Рiшення: Лiквiдувати Дочiрнє пiдприємство «Теплиця».
14. Про обрання лiквiдатора Дочiрнього пiдприємства «Теплиця». Рiшення: Обрати лiквiдатором Дочiрнього пiдприємства «Теплиця» Синицiна Руслана
Леонiдовича, паспорт ВТ 184741, виданий Артемiвським МВ ГУ ДМС України в Донецькiй областi 05.02.2016 р., Зареєстрований за адресою: Донецька
область, м.Бахмут, вул.Чайковського, д.85, кв. 3.

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

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

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Фенiкс"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13525951

Місцезнаходження

03187 Україна Київська Голосiївський Київ проспект Глушкова, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 533030

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Нацiональна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.04.2007

Міжміський код та телефон

0445969517

Факс

0445969517

Вид діяльності

страховi послуги

Опис

ПрАТ "Страхова компанiя "Фенiкс" надає страховi послуги ПАТ "РКТК".
Самостiйно ПАТ "РКТК" не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

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

Публiчне акцiонерне товариство "Перший Український мiжнародний банк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14282829

Місцезнаходження

83001 Україна Київська д/н Київ Андрiївська, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286539

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

0442317183

Факс

0442317183

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Самостiйно ПАТ "РКТК" не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

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

Приватне акцiонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25642478

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1973

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

0444909000

Факс

0444909001

Вид діяльності

Надання аудиторських i консалтингових послуг

Опис

У звiтному перiодi Приватне акцiонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» продовжує
здiйснювати аудиторськи послуги вiдповiдно до Сертифiкату № 1973 для ПАТ "РКТК". Самостiйно
ПАТ "РКТК" не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

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

Командитне товариство Консалтингове пiдприємство «Українська нерухомiсть»

Організаційно-правова форма

Командитне товариство

Код за ЄДРПОУ

25208730

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

11289/11

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

0472507197

Факс

0472507197

Вид діяльності

Послуги з експертної оцiнки

Опис

Експертна оцiнка основних засобiв ПАТ "РКТК", на пiдставi сертифiкату суб’єкта оцiнювальної
дiяльностi № 11289/11.
Самостiйно ПАТ "РКТК" не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та

по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Шевченкiвський Київ вул. Б.Грiнчека, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2000

Міжміський код та телефон

0442796540

Факс

0442791322

Вид діяльності

Управлiння фiнансовими ринками

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Правил Центрального
депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку, лiцензiї не має. Самостiйно ПАТ "РКТК" не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
13.09.2010

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

2

3

4

117/12/1/10

Луганське ТУ Державної
комiсiї з цiнних паперiв та
фондовому ринку

Опис

UA4000092449

Тип цінного
паперу
5

Загальна
Частка у
Форма
Номінальна Кількість
номінальна статутному
існування та
вартість
акцій
вартість
капіталі (у
форма випуску акцій (грн)
(штук)
(грн)
відсотках)
6

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

7

8

9

10

1.5

14006171

21009256.5

100

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.

XI. Опис бізнесу
ПАТ "Рубiжанський картонно-тарний комбiнат", ранiше "Рубiжанський картонно-паперовий 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 видiлу не було.
На комбiнатi працюють два основних виробництва: - картонно-паперовий завод, який виробляє картон-основу для гiпсокартону, 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. Служба головного механiка, у склад якої входить: ремонтно-механiчний
цех - ремонт обладнання. 2. Служба головного енергетика, у склад якої входять:- ТЕЦ - виробляє пар та електроенергiю для
виробництва; цех водопостачання, каналiзацiї та очистки стокiв. 3. АСУТП, у склад якої входять: КВПiА - контрольне вимiрювання
приборiв та автоматик.4. Служба логистики, у склад якої входять: служба внутрiшньої логiстики (експлуатацiя та ремонт вантажного та
легкового автотранспорту, складське господарство), служба зовнiшньої логiстики. 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.Миколи Руденко, 53; ТОВ "Вторма 3", м.Олешки, вул.Промислова,1. 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.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1132 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та
осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 4 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осiб): 0 чол. Фонд оплати працi: 138596,6 тис. грн.
Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 20,49 %, за рахунок збiльшення розмiру заробiтної плати та за рахунок
збiльшення вiдсотку спецiалiстiв вищої квалiфiкацiї. 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.
ПАТ «РКТК» входить до складу наступних негосподарських об'єднань:
1) Українське виробниче екологiчне об'єднання "Укрвторма". Адреса: м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд.8-б. Об'єднання iнакше за
галузевим, територiальним та iншими принципами. Добровiльне об'єднання "Укрвторма" було створено для об'єднання пiдприємствзаготовникiв 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.
2) Українська Ассоцiацiя Виробникiв Гофрокартону. Адреса: 03187,м.Київ,проспект Академiка Глушкова,1,павiльйон 77. Одним iз
засновникiв Української Ассоцiацiї Виробникiв Гофрокартону було Вiдкрите акцiонерне товариство "Рубiжанський картонно-тарний
комбiнат". Позицiї емiтента в структурi об'єднання рiвнозначнi позицiям iнших учасникiв. Дiяльнiсть асоцiацiї спрямована на
активiзацiю економiчних, фiнансових i технiчних сторiн дiяльностi в галузi з виробництва 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.
Не веде спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду не було.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв, складених за 2017 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
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 та перших по часу вибуття. 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.
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. У 2011 роцi "РКТК" придбав 100% частки росiйського пiдприємства з виробництва
гофротари ЗАТ "Пекеджинг Кубань" (м. Тимашевськ, Краснодарський край, РФ), це дозволило ПАТ "РКТК" розширити ринок збуту на
територiї Росiської Федерацiї. Це значно полiпшило умови та строки доставки продукцiї клiєнтам. ПАТ " Рубiжанський картонно-тарний
комбiнат" - це iнтегрований комплекс з виробництва картону для плоских шарiв гофрокартону, паперу для гофрування, картону-основи
для гiпсокартону, картону вологостiйкого, картону для гiльз та виробiв з картону 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, 3х, 5-ти й 7-ми шаровий iз профiлями гофрiв С, В, Е, R, 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 та пакування. 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, 2015 роках успiшно пройшов ресертифiкацiю за версiєю ISO 9001. В 2016 роцi успiшно
пройдено наглядовий аудит. 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 та в 2014 роцi пройдено ресертифiкацiю. В 2016 - 2017 роках на
комбiнатi сертифiкована система менеджменту безпечної упаковки для харчової промисловостi та отримано сертифiкат вiдповiдностi
стандарту BRC/IoP по упаковцi та пакувальним матерiалам. Впроваджена система ланцюга постачання згiдно до вимог Forest Steword
ship Couneil (Лiсова наглядова рада). В 2016 роцi було пiдтверджено вiдповiднiсть гофропродукцiї вимогам законодавства ЄС, а саме
Директиви ЄС 94/62 та гармонiзованих стандартiв EN 13427. Якiсть продукцiї комбiнату тестується на всiх етапах її виготовлення - вiд
вхiдної сировини до кiнцевої продукцiї. Можливiсть виконання замовлень на трьох заводах - в м.Українка, в м.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 на цiй машинi розпочався промисловий випуск продукцiї. Висока якiсть продукцiї й рiзнi технологiчнi ноу-хау
дозволяють пiдприємству активно працювати, як на внутрiшньому, так i на зовнiшнiх ринках. В обсязi споживання гофротари,
виробленої, харчова галузь займає 65%, вiдповiдно частка пакування для непродовольчих товарiв становить 35%. 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. На прикiнець року значно пiдвищується число замовлень для
кондитерської та лiкеро-горiлчаної галузей. 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 2017 рiк 48% в грошовому еквiвалентi 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 й попиту на цю продукцiю. 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 та засобiв особистої гiгiєни); ДП
Кондитерська корпорацiя «Roshen» (кондитерськi вироби) ;ПрАТ Виробниче об’єднання «Контi» (кондитерськi вироби); ПрАТ
«Монделiс Україна» (кондитерськi вироби); ТОВ «Ретал-Днiпро» (виробництво ПЕТ преформ); ПрАТ «Фiлiп Моррiс Україна»
(тютюновi вироби); ТОВ «Данон Днiпро» (виробництво молочної продукцiї); Saint-Gobain (виробництво гiпсокартону); група
«Миронiвський хлiбопродукт» (виробництво курятини); ПрАТ «Лакталiс-Миколаїв» (виробництво молочної продукцiї); ПАТ
«Харкiвська бiсквiтна фабрика» (кондитерськi вироби). Виробництво гофротари в Українi в 2017 роцi досягло 1087 млн.м2, що бiльш

нiж рiвень 2016 року на 14%. Прогноз розвитку галузi в 2018 роцi – збiльшення обсягiв виробництва на 5-7%. Доля ПАТ "РКТК" в обсязi
виробництва гофропакування в Українi в 2017 роцi становила 22,5%. Серед виробникiв гофротари в Українi, що складають значну
конкуренцiю ПАТ " РКТК ", треба видiлити ПАТ Київський КТК (Обухiв), Об"єднана картонна компанiя та ТОВ «Дунапак Таврiя»
(Олешки), їх частка вiдповiдно становила 24,9%, 12,3% та 4,8%. Обсяги виробництва гофротари iнших виробникiв значно меншi.
Стратегiчно важливою сировиною при виробництвi готової продукцiї ПАТ " РКТК " є макулатура, яка займає 50% собiвартостi
виробництва. 40% цiєї сировини закуповується у вiтчизняних виробникiв, а 60% 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. У зв’язку iз не значною девальвацiєю українскої гривнi на
протязi 2017 року (4% за рiк) ПАТ "РКТК" вiдчув значне здороження майже всiх складових своєї собiвартостi: цiна на стратегiчну
сировину зросла майже на 23%, цiна на газ зросла на 13%, на електрону енергiю зросла на 20%, на дизельне паливо зросла на 25%.
Також значне здороження вiдбулося на iмпортнi хiмiкати, целюлозу, iмпортний картон, запчатини та iнше, що мало значний вплив на
зростання витрат на протязi 2017 року.
За останнi п'ять рокiв було придбано основних засобiв на загальну суму 215 192 тис. грн. У тому числi було введено до експлуатацiї
будiвель на 5 138 тис. грн., машин та обладнання на 154 979 тис. грн., транспортних засобiв на 4 534 тис. грн., офiсного обладнання на 4
833 тис. грн. Всього введено до експлуатацiї активiв за п'ять рокiв на 169 484 тис. грн.
Вiдчужено за п'ять рокiв за балансовою вартiстю основних засобiв на суму 12 676 тис. грн., у т. ч.: - будiвель на 5 142 тис. грн., машин та
обладнання на 5 553 тис. грн., транспортних засобiв на 1 863 тис. грн., офiсного обладнання на 118 тис. грн. Фiнансування придбання
активiв здiйснювалось за рахунок власних коштiв.

Протягом звiтного року провочинiв з власниками iстотної участi емiтентом не укладалось.
ПАТ "РКТК" 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.
Для вiдображення основних засобiв по справедливiй вартостi починаючи з 2004 року для здiйснення оцiнки пiдприємство залучає
незалежних оцiнювачiв. Оцiнка, виконується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв з оцiнки. Переоцiнки проводяться iз достатньою
регулярнiстю так, щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на
кiнець звiтного перiоду. Пiдприємство признає основними засобами активи, строк корисного використання яких перевищує 1 рiк i
вартiстю вище 6 000 гривень. Найбiльша група основних засобiв - група машин та обладнання, до неї належать такi ключовi основнi
засоби: картонно-паперовi машини, гофроагрегати та гофролiнiї, висiчне обладнання, обладнання для виробництва гофроящикiв,
обладнання для нанесення флексодруку та офсетного друку.
Балансова вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 1 101 839 тис. грн. У тому числi земельних дiлянок – 6 593 тис. грн.,
будiвель – 280 410 тис. грн., машин та обладнання – 786 771 тис. грн., транспортних засобiв – 20 735 тис. грн., офiсного обладнання – 7
330 тис. грн. Ступiнь використання основних засобiв 100 %. Основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо яких iснує обмеження
права власностi, немає. За 2017 рiк було придбано основних засобiв на загальну суму 72 631 тис. грн. У тому числi було введено до
експлуатацiї земельних дiлянок на 0 тис. грн., будiвель на 1 052 тис. грн., машин та обладнання на 60 060 тис. грн., транспортних засобiв
на 1 825 тис. грн., офiсного обладнання на 2 140 тис. грн. Всього введено до експлуатацiї активiв за 2017 рiк на 65 077 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми активу, яка пiдлягає амортизацiї, за вирахуванням їхньої лiквiдацiйної
вартостi протягом строку корисного використання активу i розраховується iз використанням прямолiнiйного методу. Земля,
незавершене будiвництво i невстановлене обладнання не амортизуються. 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
Сума нарахованого зносу основних засобiв за рiк дорiвнює 138 794 тис. грн. У тому числi будiвель – 11 966 тис. грн., машин та
обладнання – 111 471 тис. грн., транспортних засобiв – 12 452 тис. грн., офiсного обладнання – 2 905 тис. грн. Сума основних засобiв,
якi перебувають в заставi дорiвнює 183 565 тис.грн.
Однiєю з важливiших проблем, що впливають на дiяльнiсть ПАТ РКТК є зростання цiн на енергоносiї, тому що в собiвартостi продукцiї
18,68 % становлять витрати на енергоносiї.
Законодавчо установлений обов'язковий продаж 50 % власної валюти - негативно впливає на фiнансовi потоки пiдприємства.
Висока вартiсть кредитних ресурсiв не дозволяє пiдприємству здiйснювати капiтальнi iнвестицiї в необхiдному обсязi.
За звiтний рiк у ПАТ " РКТК" були факти виплати пенi i штрафiв за порушення чинного законодавства на суму 4 667 615,8 грн.
У 2017 роцi рентабельнiсть продаж ПАТ "РКТК" та його дочiрнiх пiдприємств становила -8,4% (звiт про сукупнi доходи: ряд.
(2190+2195)/ряд.2000). На протязi 2017 року вiдбулось зростання робочого капiталу на 890 098 тис. грн.("Баланс": ряд.1195-1170-1695).
На робочий капiтал найбiльше вплинули два показника - зростання вартостi запасiв на 131 735 тис. грн. та зменшення поточної
заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями на 781 539 тис. грн. На початок 2017 року коефiцiєнт загальної лiквiдностi.("Баланс":
ряд.1195/1695) дорiвнював 0,94, на кiнець року – 2,47.
Станом на 31 грудня 2016 року Група мала контрактнi зобов’язання за договорами реалiзацiї на суму, яка приблизно становила

327511800 гривень (2016: 376095000 гривень; 2015: 211759401 гривень; 2014: 201082996 гривень; 2013: 127563111 гривень)
Попит на гофротару цiлком залежить вiд економiчного стану iнших галузей промисловостi , що споживають гофротару для вироблених
товарiв. Нажаль, згiдно прогнозiв незалежних експертiв та вiдомих мiжнародних iнститутiв в 2018 роцi ПАТ "РКТК" очiкує зростання
виробництва та споживання на українському ринку картону та пакування з гофрованого картону. Впровадженi новацiї в виробництвi,
впровадження систем керування якiстю вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв ISO 9001, з 2003 року - версiя ISO 9001-2000, а з
2012 року - ISO 9001-2008 дозволяюсь залучати окрiм таких вже iснуючих солiдних клiєнтiв, як вiдомi тютюновi гiганти Philip Morris, JT
International, BAT, виробник побутової хiмiї та засобiв особистої гiгiєни Procter & Gamble, кондитерськi гiганти як Nestle, Mondeliz,
корпорацiя "Рошен", виробники молочної продукцiї Danone тa Lactalis, а також провiднi свiтовi виробники гiпсокартону - Knauf, Saint
Gobain та Siniat. Окрiм цього довга спiвпраця з такими вiдомими брендами дозволяє ПАТ "РКТК" шукати нових партнерiв та виходити
на мiжнароднi ринки ЄС та стран Азiї та Африки.
У 2017 роцi ПАТ "РКТК" дотримується обраної полiтики залучення нових споживачiв. Насамперед це стосується розробки бiльш
гнучких форм спiвпрацi з клiєнтами, зосередження на сервiсi та пошуку та виявлення можливостей зниження собiвартостi за рахунок
впровадження проектiв енергоефективностi, зниження споживання сировини, витрат на логiстику та iнш.
Незважаючи на негативнi тенденцiї в Українi (не очiкується значного зростання на ринку гофротари) ПАТ "РКТК" в 2018 роцi очiкує
зберегти долю ринку, та за рахунок виходу на новi зовнiшнi ринки наростити обсяги виробництва картону та паперу.
Дослiдження та розробки на пiдприємствi в звiтному роцi не проводились.
Судовi справина суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства вiдсутнi.
В основних вiдомостях про емiтента немає району. WWW-адреса - www.rktk.com.ua. Засновником ПАТ "РКТК" є держава в особi
Луганської обласної держадмiнiстрацiї, станом на 31.12.2017 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 веб-сайтi 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) 26004442543 ПАО “Райффайзен банк Аваль” м.Київ МФО 380805
2) 26009442463 ПАО “Райффайзен банк Аваль”м.Київ МФО 380805
3) 2604155947 ПАО “Райффайзен банк Аваль”м.Київ МФО 380805
4) 26003200461002 Ситибанк М.Київ МФО 300584
5) 26001962506583 Вiддiлення ПУМБ в м. Сєвєродонецьк, МФО 334851
6) 26040962490069 Вiддiлення ПУМБ в м. Сєвєродонецьк, МФО 334851
7) 26001619946668 ПАТ "Промiнвестбанк" МФО 300012
8) 26008011648234 ПАО "Укрсоцбанк" МФО 300023
в iностраннiй валютi:
1) 26003619946666 ПАТ Промiнвестбанк МФО 300012 (Євро)
2) 26005619946664 ПАТ Промiнвестбанк МФО 300012 (долари США)
3) 26006619946663 ПАТ Промiнвестбанк МФО 300012 (рублi РФ)
4) 26005442638 ПАО “Райффайзен банк Аваль” м.Київ МФО 380805 (Рублi РФ)
5) 26005442702 ПАО “Райффайзен банк Аваль” м.Київ МФО 380805 (Англ. фунти)
6) 26004442639 ПАО “Райффайзен банк Аваль” м.Київ МФО 380805 (долари США)
7) 26004442703 ПАО “Райффайзен банк Аваль” м.Київ МФО 380805 (Євро)
8) 26004442637 ПАО “Райффайзен банк Аваль” м.Київ МФО 380805 (Швейцарськi франки)
9) 26007470545 ПАО “Райффайзен банк Аваль” м.Київ МФО 380805 (Рублi РФ)
10) 26008200461029 АКБ “Ситибанк (Украина)” МФО 300584 (Долар)
11) 26004200461045 АКБ “Ситибанк (Украина)” МФО 300584 (Евро)
12) 26008200461096 АКБ “Ситибанк (Украина)” МФО 300584 (Рублi РФ)
13) 26001962506583 Вiддiлення ПУМБ в м. Сєвєродонецьк, МФО 334851(Рублi РФ)
14) 26001962506583 Вiддiлення ПУМБ в м. Сєвєродонецьк, МФО 334851 (Долари США)
15) 26001962506583 Вiддiлення ПУМБ в м. Сєвєродонецьк, МФО 334851 (Євро)
16) 26004011648249 ПАО "Укрсоцбанк" МФО 300023 (Євро)
17) 26009011710729 ПАО "Укрсоцбанк" МФО 300023 (Долари США)
За останнi п'ять рокiв фiнансово-господарська дiяльнiсть емiтента має такi показники:
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): за 2017 рiк – 4 331 093 тис. грн., за 2016 рiк - 3 297 691 тис. грн.,
за 2015 рiк - 2 819 536 тис. грн., за 2014 рiк - 1 968 177 тис. грн., за 2013 рiк - 1 701 452 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): за 2017 рiк – 3 481 974 тис. грн., за 2016 рiк - 2 627 876 тис. грн., за 2015 рiк 2 311 453 тис. грн., 2014 рiк – 1 747 228 тис. грн., 2013 рiк – 1 482 154 тис. грн.
Валовий прибуток: за 2017 рiк – 849 119 тис. грн. прибутку, за 2016 рiк – 669 815 тис. грн. прибутку, за 2015 рiк - 508 083 тис. грн.
прибутку, 2014 рiк – 220 949 тис. грн. прибутку, 2013 рiк – 219 298 тис. грн. прибутку.
Iншi операцiйнi доходи: за 2017 рiк – 32 256 тис. грн., за 2016 рiк – 27 868 тис. грн., за 2015 рiк - 13 464 тис. грн., 2014 рiк – 37 179 тис.
грн., 2013 рiк – 14 393 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати: за 2017 рiк – 123 673 тис. грн., за 2016 рiк - 102 836 тис. грн., за 2015 рiк - 90 947 тис. грн., 2014 рiк – 77 670
тис. грн., 2013 рiк – 74 170 тис. грн.
Витрати на збут: за 2017 рiк – 353 773 тис. грн., за 2016 рiк – 245 107 тис. грн., за 2015 рiк - 164 455 тис. грн., 2014 рiк – 117 053 тис. грн.,
2013 рiк – 122 325 тис. грн.

Iншi операцiйнi витрати: за 2017 рiк – 40 396 тис. грн., за 2016 рiк – 15 827 тис. грн., за 2015 рiк - 88 520 тис. грн., 2014 рiк – 202 153 тис.
грн., 2013рiк – 17 497 тис. грн.
Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: за 2017 рiк – 363 533 тис. грн. прибутку, за 2016 рiк – 333 913 тис. грн. прибутку, за
2015 рiк - 177 625 тис. грн. прибутку, 2014 рiк - 138 748 тис. грн. збитку, 2013 рiк – 19 699 тис. грн . прибутку.
Iншi фiнансовi доходи: за 2017 рiк – 13 906 тис. грн., за 2016 рiк - 8 549 тис. грн., за 2015 рiк - 1 602 тис. грн., 2014 рiк – 1 005 тис. грн.,
2013 рiк – 3 277 тис. грн.
Фiнансовi витрати: за 2017 рiк – 84 940 тис. грн., за 2016 рiк – 196 854 тис. грн., за 2015 рiк - 415 778 тис. грн., 2014 рiк – 386 432 тис.
грн., 2013 рiк – 28 528 тис. грн.
Iншi витрати: за 2017 рiк – 16 461 тис. грн., за 2016 рiк – 6 892 тис. грн.
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування: за 2017 рiк – 276 038 тис. грн. прибутку, за 2016 рiк – 138 716 тис. грн.
прибутку, за 2015 рiк - 236 551 тис. грн. збитку, 2014 рiк – 524 175 тис. грн. збитку, 2013 рiк – 5 552 тис. грн. збитку.
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi: за 2017 рiк – 10 926 тис. грн., за 2016 рiк - 2 357 тис. грн., за 2015 рiк - 6 397 тис. грн.,
2014 рiк - 22 518 тис. грн. (негативне значення), 2013 рiк – 3 621 тис. грн.
Чистий прибуток (збиток): за 2017 рiк – 265 112 тис. грн. прибутку, за 2016 рiк – 136 359 тис. грн. прибутку, за 2015 рiк - 242 948 тис.
грн. збитку, 2014 рiк – 501 657 тис. грн. збитку, 2013рiк – 9 173 тис. грн. збитку.
Необоротнi активи: за 2017 рiк - 1 166274 тис. грн., за 2016 рiк - 1 203 104 тис. грн., за 2015 рiк - 1 313 423 тис. грн., 2014 рiк – 1 278 890
тис. грн., 2013 рiк – 1 930 573 тис. грн.
Оборотнi активи: за 2017 рiк - 1 374 360 тис. грн., за 2016 рiк - 1 126 557 тис. грн., за 2015 рiк – 841 641 тис. грн., 2014 рiк – 667 233 тис.
грн., 2013 рiк – 480 482 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв: за 2017 рiк - 6 851 тис. грн., за 2016 рiк - 6 703 тис. грн., за 2015 рiк - 5 199 тис. грн., 2014 рiк - 5 125 тис.
грн., 2013 рiк – 1 215 тис. грн.
Власний капiтал: за 2017 рiк - 1 394 368 тис. грн., за 2016 рiк - 1 093 637 тис. грн., за 2015 рiк – 873 847 тис. грн., 2014 рiк – 1 001 464 тис.
грн., 2013 рiк – 1 762 973 тис. грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв: за 2017 рiк – 32 611 тис. грн., за 2016 рiк – 26 757 тис. грн., за 2015 рiк – 22 824 тис. грн., 2014
рiк – 11 771 тис. грн., 2013 рiк – 11 169 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання: за 2017 рiк – 586 982 тис. грн., за 2016 рiк – 36 544 тис. грн., за 2015 рiк – 40 676 тис. грн., 2014рiк – 527 053
тис. грн., 2013 рiк – 431 470 тис. грн.
Поточнi зобов'язання: за 2017 рiк – 533 524 тис. грн., за 2016 рiк – 1 179 426 тис. грн., за 2015 рiк – 1 222 916 тис. грн., 2014 рiк – 410 960
тис. грн., 2013 рiк – 206 658 тис. грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого
призначення:

1146461

1101839

0

0

1146461

1101839

будівлі та
споруди

288978

280410

0

0

288978

280410

машини та
обладнання

812108

786771

0

0

812108

786771

транспортні
засоби

31071

20735

0

0

31071

20735

0

0

0

0

0

0

земельні
ділянки
інші

14303

13923

0

0

14303

13923

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

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

1146460

1101839

0

0

1146460

1101839

Усього

Об’єкти основних засобiв вiдображенi за переоцiненою вартiстю. Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв базується на
досвiдi роботи з аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв враховуються умови очiкуваного використання
активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися такий актив. Через вiдсутнiсть активного ринку для бiльшостi
об’єктiв основних засобiв та факт того, що вони використовуються у поєднаннi з iншими, оцiнка основних засобiв робиться переважно за допомогою
витратного методу та методу дисконтованих грошових потокiв. Починаючи з 2004 року пiдприємство залучає незалежних оцiнювачiв для здiйснення
оцiнки основних засобiв. Переоцiнки проводяться iз достатньою регулярнiстю так, щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б
Опис
визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду. Пiдприємство признає основними засобами активи, строк корисного
використання яких перевищує 1 рiк i вартiстю вище 6 000 гривень. Балансова вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 1 101 839 тис. грн.
Ступiнь використання основних засобiв 100 %. Основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо яких iснує обмеження права власностi, немає. За
2017 рiк було придбано основних засобiв на загальну суму 72 631 тис. грн. У тому числi було введено до експлуатацiї земельних дiлянок на 0 тис. грн.,
будiвель на 1 052 тис. грн., машин та обладнання на 60 060 тис. грн., транспортних засобiв на 1 825 тис. грн., офiсного обладнання на 2 140 тис. грн.
Всього введено до експлуатацiї активiв за 2017 рiк на 65 077 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.
грн)

1394368

1093637

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 1 377 614 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). До складу
зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 2.1 Довгостроковi зобов'язання (роздiл 2 пасиву балансу) 2.2. Поточнi зобов'язання, в т.ч.
короткостроковi кредити банкiв, доходи майбутнiх перiодiв (роздiл 3 пасиву балансу) Визначення вартостi чистих активiв проводиться за
формулою:Чистi активи = (1.1 + 1.2) - (2.1 + 2.2).

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 - 21 009 тис. грн.; скоригований в 2006 роцi статутний капiтал - 16 754 тис. грн.) Вартiсть чистих активiв
акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

X

648218

X

X

Довгостроковий
фiнансовий

27.05.2014

51663

6.5

31.05.2020

Довгостроковий
фiнансовий

27.05.2014

206594

6.5

31.05.2020

Довгостроковий
кредит

19.11.2007

233556

6.5

31.05.2020

Короткостроковий
кредит

19.11.2007

136796

6.5

30.11.2018

Довгостроковий
кредит

19.11.2007

87009

6.5

31.05.2020

Зобов'язання за
цінними паперами

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
похідними
цінними
паперами)(за
кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні
права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові
зобов'язання

X

14148

X

X

Фінансова
допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання
та забезпечення

X

490751

X

X

Усього
зобов’язань та
забезпечень

X

1153117

X

X

Кредити банку
у тому числі:

у тому числі:

Опис:

За останнi п'ять рокiв Група використовувала основнi засоби як забезпечення довгострокового кредиту, отриманого вiд групи кредиторiв, агентом
за яким виступав Citibank Europe („СiтiБанк”) та кредиту вiд Райффайзен Банк Аваль. Непогашена частина боргiв за кредитами становить 648 218
тис. грн. У тому числi Citibank Europe („СiтiБанк”) – 370 352 тис. грн., DS Smith Ukraine Ltd – 224 538 тис. грн., та Komelinco Trading LTD – 53 328
тiс. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду становлять 14 148 тис. грн. Iншi зобов'язання розраховуються
згiдно до статей балансу: ряд.1595-ряд.1510+ряд.1695-ряд.1600-ряд.1610 (в частинi короткострокового кредиту)-ряд.1620. Загальна сума
зобов'язань становить 1 215 998 тис. грн., та розраховується згiдно до статей балансу: ряд.1595+ряд.1695.
Станом на 31 грудня 2017 року графiк погашення, передбачений кредитною угодою з „СiтiБанк” , визначає, що сума заборгованостi по кредиту має
бути погашена у 2020 роцi. Повне погашення заборгованостi планується на при кiнцi строку дiї договору, а саме 31 травня 2020 року. Згiдно з
угодою вiдсотки за кредитом повиннi погашатися раз на квартал, починаючи iз сiчня 2015 року. Попередня угода ( перiод з 2008 –го року по 2014
рiк) передбачала погашення вiдсоткiв за кредитом раз на пiвроку.
Станом на 31 грудня 2017 року Група класифiкувала суму позики вiд Citibank Europe у розмiрi 136 796 тисяч гривень згiдно з кредитною угодою як
короткострокову частину позики, довгостроковi зобов’язання дорiвнюють – 233 556 тис. грн.
По iнших кредитах термин сплати настає пiсля закiнчення угоди с з „СiтiБанк”.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№ з/п

Основний вид
продукції*

у натуральній формі
(фізична од. вим.**)

у грошовій
формі
(тис.грн.)

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.**)

у грошовій
формі (тіс.
грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Картон, папiр

114,3 тис.тонн

1165904

33

112,7 тис.тонн

1564551

36.1

2

Гофропродукцiя (в т.ч.
високохудожня упаковка)

305 млн.м2

2371401

67

306 млн.м2

2766542

63.9

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

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

1

2

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
3

1

Сировина

66.82

2

Енергоресурси

18.68

4

Заробiтна плата

5.82

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

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

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

1

2

3

23.03.2017

Відомості про проведення загальних
зборів

26.04.2017

Вид інформації

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ"
33306921
Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України

0609 30.06.2016

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

241 П 000241 19.03.2013 до 25.09.2019

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою
України

0609
30.06.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

безумовно-позитивна
д/н
ATTEST-2018
09.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

09.03.2018
25.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

25.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

2119069.57

Текст аудиторського висновку (звіту)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ»
ТА ЙОГО ДОЧIРНI ПIДПРИЄМСТВА
КОНСОЛIДОВАНА ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ
ЗГIДНО З МСФЗ
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року,
разом iз звiтом незалежного аудитора
ЗМIСТ
Стор.
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (i)
КОНСОЛIДОВАНА ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ:
Консолiдований Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1?3
Консолiдований Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 4?6
Консолiдований Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) 6?7
Консолiдований Звiт про власний капiтал 8?11
Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi 12?38

Звiт незалежного аудитора
(Аудиторський висновок)
Акцiонерам публiчного акцiонерного товариства «Рубiжанський картонно-тарний комбiнат»
Думка iз застереженням
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Рубiжанський картонно-тарний комбiнат» та його дочiрнiх пiдприємств
(«Група»), що складається з консолiдованого звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., та консолiдованого звiту про сукупний дохiд, консолiдованого звiту про
змiни в капiталi та консолiдованого звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi,
включаючи стислий виклад значущих положень облiкової полiтики.
На нашу думку, за винятком впливiв питання, описаного у роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається,
вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2017 р., та її консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Основа для думки iз застереженням
1. Як зазначено в Примiтцi 10 до консолiдованої фiнансової звiтностi, вiдповiдно до облiкової полiтики Групи основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартiстю.
Вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» переоцiнку слiд проводити з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої вiдмiнностi балансової вартостi вiд тiєї,
яка була б визначена з використанням справедливої вартостi станом на звiтну дату. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Група не переоцiнювала свої основнi засоби,
хоча були чинники, якi вказували на те, що справедлива вартiсть основних засобiв iстотно вiдрiзнялася вiд їх балансової вартостi. Це є вiдхиленням вiд МСФЗ.

Балансова вартiсть основних засобiв може впливати на змiни в резервi переоцiнки, амортизацiйнi вiдрахування i збитки вiд переоцiнки основних засобiв за роки, що
закiнчилися 31 грудня 2017 та 2016 рокiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв
Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту консолiдованої фiнансової
звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
(Продовження на наступнiй сторiнцi)
Iншi питання
Аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., був проведений iншим аудитором, який випустив аудиторський звiт щодо цiєї
консолiдованої фiнансової звiтностi 27 квiтня 2017 р., що мiстив думку iз застереженням у зв’язку з тим, що (i) Група не переоцiнювала свої основнi засоби станом на 31
грудня 2016 р., хоча були чинники, якi вказували на те, що справедлива вартiсть основних засобiв iстотно вiдрiзнялася вiд їх балансової вартостi; (ii) Група не
класифiкувала позики у складi короткострокових зобов’язань станом на 31 грудня 2015 р., тодi як Група порушила певнi фiнансовi умови, встановленi кредитним
договором; а також пояснювальнi параграфи, що вказують на суттєву невизначенiсть, що стосується здатностi Групи продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi,
та на продовження економiчної та полiтичної нестабiльностi в Українi.
Iнша iнформацiя, що включена до Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних
паперiв, але не є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Очiкується, що Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв буде надана нам
пiсля дати цього звiту.
Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої
iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам
надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової ради за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi
як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних
альтернатив цьому.
Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Групи.
(Продовження на наступнiй сторiнцi)
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або
помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
консолiдованої фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову,
пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Групи;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським
персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та,
на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
Групи продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати
свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть
примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована
фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо Наглядовiй радi разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати,
включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
м. Київ, Україна
25 квiтня 2018 року
Коди
Дата (рiк, мiсяць, число) 31.12.2017
Пiдприємство: ПАТ “Рубiжанський картонно-тарний комбiнат” за ЄДРПОУ 01882551
Територiя: Україна, Луганська область, м. Рубiжне за КОАТУУ 4412500000
Органiзацiйно – правова форма господарювання: Публiчне акцiонерне товариство за КОПФГ 234
Вид економiчної дiяльностi: Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари за КВЕД 17.21
Складено (зробити позначку “V” у вiдповiднiй клiтинцi)
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку V
Одиниця вимiру: тис. грн.
Консолiдований звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року
Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007
Актив Код
рядка Примiтки На 1 сiчня
2016 року перераховано На 31 грудня
2016 року перераховано На 31 грудня
2017 року
123456
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1000 490 342 1,370
первiсна вартiсть 1001 1,785 1,968 3,322
накопичена амортизацiя 1002 1,295 1,626 1,952
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 9 29,200 49,849 56,695
Основнi засоби 1010 10 1,203,906 1,146,460 1,101,839
первiсна вартiсть 1011 1,206,359 1,263,406 1,329,761
знос 1012 2,453 116,946 227,922

Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 - - Iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - - Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - - Вiдстроченi податковi активи 1045 14 35 606 55
Гудвiл при консолiдацiї 1055 - - Iншi необоротнi активи 1090 79,792 5,847 6,315
Усього за роздiлом I 1095 1,313,423 1,203,104 1,166,274
Актив Код
рядка Примiтки На 1 сiчня
2016 року перераховано На 31 грудня
2016 року перераховано На 31 грудня
2017 року
123456
II. Оборотнi активи
Запаси 1100 8 335,194 359,785 491,520
Виробничi запаси 1101 191,458 199,062 269,497
Незавершене виробництво 1102 75,526 81,327 102,650
Готова продукцiя 1103 66,982 77,740 118,653
Товари 1104 1,228 1,656 720
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 6 429,087 501,886 566,583
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: - - за виданими авансами 1130 7 12,850 47,807 54,600
з бюджетом 1135 11 26,119 59,618 59,450
у тому числi з податку на прибуток 1136 11 10,383 42,184 22,579
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 7 6,469 8,505 8,474
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - - Грошi та їх еквiваленти 1165 5 31,922 148,956 193,733
Готiвка 1166 5 252 46 103
Рахунки в банках 1167 5 31,670 148,910 193,630
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 5,199 6,703 6,851
Iншi оборотнi активи 1190 - - Усього за роздiлом II 1195 846,840 1,133,260 1,381,211
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 - - Баланс 1300 2,160,263 2,336,364 2,547,485
Пасив Код
рядка Примiтки На 1 сiчня
2016 року перерахованo На 31 грудня
2016 року перерахованo На 31 грудня
2017 року
123456
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1400 15 16,754 16,754 16,754
Внески до незареєстрованного статутного капiталу 1401 - - Капiтал у дооцiнках 1405 602,981 527,866 475,467
Додатковий капiтал 1410 - - Емiсiйний дохiд 1411 - - Накопичена курсова рiзниця 1412 44,601 128,032 150,868
Резервний капiтал 1415 - - Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 209,511 420,985 751,279
Неоплачений капiтал 1425 - - Вилучений капiтал 1430 - - Неконтрольована частка 1490 - - Усього за роздiлом I 1495 873,847 1,093,637 1,394,368
II. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов’язання 1500 14 40,676 36,544 28,754
Пенсiйнi зобов’язання 1505 2,829 3,724 5,971
Довгостроковi кредити банкiв 1510 13 - - 233,556
Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 13 - - 324,672
Довгостроковi забезпечення 1520 - Усього за роздiлом II 1595 43,505 40,268 592,953
III. Поточнi зобов’язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 1600 - - Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 1610 13 968,682 935,553 154,014
Товари, роботи, послуги 1615 12 221,637 208,408 311,508
розрахунками з бюджетом 1620 11 17,260 14,426 14,148
у тому числi з податку на прибуток 1621 11 14,607 3,799 5,541
розрахунками зi страхування 1625 1,714 2,136 1,554
розрахунками з оплати працi 1630 4,886 5,968 8,332
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 7,571 7,751 38,025
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 32 32 32
Поточнi забезпечення 1660 12 19,995 23,033 26,640
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - - Iншi поточнi зобов’язання 1690 12 1,134 5,152 5,911
Усього за роздiлом III 1695 1,242,911 1,202,459 560,164
IV. Зобов’язання пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для перепродажу, та групами вибуття 1700 - V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 - Баланс 1900 2,160,263 2,336,364 2,547,485
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом i затверджена до випуску 25 квiтня 2018 року.
Вiд iменi керiвництва:
_________________________________________
Мiнiн Г. М./ Генеральний директор
____________________________________
Ерастова О. Є./ Фiнансовий директор
Коди
Дата (рiк, мiсяць, число) 31.12.2017
Пiдприємство: ПАТ “Рубiжанський картонно-тарний комбiнат” за ЄДРПОУ 01882551

Територiя: Луганська область за КОАТУУ 4412500000
Органiзацiйно – правова форма господарювання: Публiчне акцiонерне товариство за КОПФГ 234
Вид економiчної дiяльностi: Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари за КВЕД 17.21
Складено (зробити позначку “V” у вiдповiднiй клiтинцi)
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку V
Одиниця вимiру: тис. грн.
Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Консолiдований звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк
Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код
рядка Примiтки За звiтний перiод За попереднiй перiод
перераховано
12345
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 15 4,331,093 3,297,691
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 16 (3,481,974) (2,627,876)
Валовий:
Прибуток 2090 849,119 669,815
Збиток 2095 - Iншi операцiйнi доходи 2120 19 32,256 27,868
Адмiнiстративнi витрати 2130 18 (123,673) (102,836)
Витрати на збут 2150 17 (353,773) (245,107)
Iншi операцiйнi витрати 2180 20 (40,396) (15,827)
Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi:
Прибуток 2190 363,533 333,913
Збиток 2195 - Дохiд вiд участi в капiталi 2200 - Iншi фiнансовi доходи 2220 5 13,906 8,549
Iншi доходи 2240 - Фiнансовi витрати 2250 21 (84,940) (196,854)
Втрати вiд участi в капiталi 2255 - Iншi витрати 2270 (16,461) (6,892)
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування:
Прибуток 2290 276,038 138,716
Збиток 2295 - Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 14 (10,926) (2,357)
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 - Чистий фiнансовий результат:
Прибуток 2350 265,112 136,359
Збиток 2355 - II. СУКУПНИЙ ДОХIД
Стаття Код
рядка Примiтки За звiтний перiод За попереднiй перiод
перераховано
12345
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 15,491 Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - Накопиченi курсовi рiзницi 2410 22,836 83,431
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 - Iнший сукупний дохiд 2445 (452) Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 37,875 83,431
Податок на прибуток, пов’язаний з iншим сукупним доходом 2455 2,256 Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 35,619 83,431
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 300,731 219,790
Чистий (збиток)/прибуток, що належить:
Власникам материнської Групи 2470 265,112 136,359
Неконтрольованiй частцi 2475 - Сукупний (збиток)/дохiд, що належить:
Власникам материнської Групи 2480 300,731 219,790
Неконтрольованiй частцi 2485 - III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код
рядка Примiтки За звiтний перiод За попереднiй перiод
перераховано
12345
Матерiальнi затрати 2500 3,465,950 2,530,137
Витрати на оплату працi 2505 255,705 202,925
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 55,061 44,611
Амортизацiя 2515 139,111 139,449
Iншi операцiйнi витрати 2520 105,717 63,672
Разом 2550 4,021,544 2,980,794
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ
Назва статтi Код
рядка Примiтки За звiтний перiод За попереднiй перiод
перераховано
12345
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 14,006,171 14,006,171
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 14,006,171 14,006,171
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 18.93 9.74
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615 18.93 9.74
Дивiденди на одну просту акцiю 2650 - Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом i затверджена до випуску 25 квiтня 2018 року.
Вiд iменi керiвництва:
_________________________________________
Мiнiн Г. М./ Генеральний директор
____________________________________
Ерастова О. Є./ Фiнансовий директор
Коди

Дата (рiк, мiсяць, число) 31.12.2017
Пiдприємство: ПАТ “Рубiжанський картонно-тарний комбiнат” за ЄДРПОУ 01882551
Територiя: Луганська область за КОАТУУ 4412500000
Органiзацiйно – правова форма господарювання: Публiчне акцiонерне товариство за КОПФГ 234
Вид економiчної дiяльностi: Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари за КВЕД 17.21
Складено (зробити позначку “V” у вiдповiднiй клiтинцi)
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку V
Одиниця вимiру: тис. грн.
Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (непрямим методом) за 2017 рiк
Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006
Стаття Код Примiтки За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
рядка надход-ження видаток надход-ження видаток
1234567
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Прибуток (збиток) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування 3500 276,038 - 138,716 Коригування на: амортизацiю необоротних активiв 3505 139,111 Х 139,449 Х
Збiльшення (зменшення) забезпечень 3510 26,406 - 4,787 Збиток (прибуток) вiд нереалiзованих курсових рiзниць 3515 9,078 - - Збиток (прибуток) вiд неоперацiйної дiяльностi та iнших негрошових операцiй 3520 18,880 - 106,445 (8,812)
Змiна вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, та дохiд (витрати) вiд первiсного визнання 3522* - - 795 Прибуток (збиток) вiд реалiзацiї необоротних активiв, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523* 5,434 - - Фiнансовi витрати 3540 67,309 - 76,769 Зменшення (збiльшення) оборотних активiв 3550 - 201,134 - 34,627
Збiльшення (зменшення) запасiв 3551* - 134,234 - 17,948
Збiльшення (зменшення) дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги 3553* - 70,042 - 23,708
Зменшення (збiльшення) iншої поточної дебiторської заборгованостi 3554* 12,404 - - 32,913
Зменшення (збiльшення) витрат майбутнiх перiодiв 3556* - 49 - 1,285
Зменшення (збiльшення) iнших оборотних активiв 3557* - 9,213 41,227 Збiльшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 126,464 - - 36,938
Збiльшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 3561* 107,474 - - 40,501
Збiльшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом 3562* - 13,403 - 2,131
Збiльшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування 3563* - 582 1 Збiльшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi 3564* 2,364 - 1,663 Збiльшення (зменшення) iнших поточних зобов’язань 3567* 30,611 - 4,030 Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi 3570 453,419 - 343,881 Сплачений податок на прибуток 3580 Х 7,494 Х 15,580
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 460,092 - 387,830 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiї:
фiнансових iнвестицiй 3200 - Х - Х
необоротних активiв 3205 722 Х 4,365 Х
Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв 3215 - Х - Х
дивiдендiв 3220 - Х - Х
Iншi надходження 3250 - Х 8,549 Х
Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй 3255 Х - Х необоротних активiв 3260 Х 108,636 Х 58,464
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 - 107,914 - 45,550
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Надходження вiд:
власного капiталу 3300 - Х - Х
отримання позик 3305 - Х - Х
iншi надходження 3340 - Х - Х
Витрачання на:
викуп власних акцiй 3345 Х - Х погашення позик 3350 Х 251,170 Х 170,433
сплату дивiдендiв 3355 Х - Х Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360* - 43,036 - 54,435
iншi платежi 3390 Х 14,167 Х 5,094
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 - 308,373 - 229,962
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 43,804 - 112,318 Залишок коштiв на початок року 3405 5 148,956 Х 31,922 Х
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 973 - 4,716 Залишок коштiв на кiнець року 3415 5 193,733 - 148,956 Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом i затверджена до випуску 25 квiтня 2018 року.
Вiд iменi керiвництва:
_________________________________________
Мiнiн Г. М./ Генеральний директор
____________________________________
Ерастова О. Є./ Фiнансовий директор
Коди
Дата (рiк, мiсяць, число) 31.12.2017
Пiдприємство: ПАТ “Рубiжанський картонно-тарний комбiнат” за ЄДРПОУ 01882551
Територiя: Луганська область за КОАТУУ 4412500000
Органiзацiйно – правова форма господарювання: Публiчне акцiонерне товариство за КОПФГ 234
Вид економiчної дiяльностi: Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари за КВЕД 17.21
Складено (зробити позначку “V” у вiдповiднiй клiтинцi)
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку V
Одиниця вимiру: тис. грн.
Консолiдований звiт про змiни у власному капiталi за 2017 рiк
Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011
Стаття Код Зареєст-рований капiтал
Капiтал у дооцiнках Додат-ковий капiтал Резер-вний капiтал Нерозподiлений прибуток Неоплачений
капiтал Вилучений
капiтал Всього Неконтро-льована частка Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року (перераховано) 4000 16,754 527,866 - - 549,017 - - 1,093,637 - 1,093,637
Коригування : - - - - - - - - - Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - - - Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - - Iншi змiни 4090 - - - - - - - - - Скоригований залишок на початок року 4095 16,754 527,866 - - 549,017 - - 1,093,637 - 1,093,637
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - 265,112 - - 265,112 - 265,112
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - - - - (452) - - (452) - (452)
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 4111 - 13,235 - - - - - 13,235 - 13,235
Накопиченi курсовi рiзницi 4113 - - - - 22,836 - - 22,836 - 22,836
Розподiл прибутку : - - - - - - - - - Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - - - - - - Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205 - - - - - - - - - Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - - - - - - - Внески учасникiв : - - - - - - - - - Внески до капiталу 4240 - - - - - - - - - Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - - - - Вилучення капiталу : - - - - - - - - - Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - - - Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - - - Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - - - Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - - - Iншi змiни в капiталi : 4290 - (65,634) - - 65,634 - - - - Разом змiн в капiталi 4295 - (52,399) - - 353,130 - - 300,731 - 300,731
Залишок на кiнець року 4300 16,754 475,467 - - 902,147 - - 1,394,368 - 1,394,368
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом i затверджена до випуску 25 квiтня 2018 року.
Вiд iменi керiвництва:
_________________________________________
Мiнiн Г.М./ Генеральний директор ____________________________________
Ерастова О.Є./ Фiнансовий директор
Коди
Дата (рiк, мiсяць, число) 31.12.2016
Пiдприємство: ПАТ “Рубiжанський картонно-тарний комбiнат” за ЄДРПОУ 01882551
Територiя: Луганська область за КОАТУУ 4412500000
Органiзацiйно – правова форма господарювання: Публiчне акцiонерне товариство за КОПФГ 234
Вид економiчної дiяльностi: Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари за КВЕД 17.21
Складено (зробити позначку “V” у вiдповiднiй клiтинцi)
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку V
Одиниця вимiру: тис. грн.
Консолiдований звiт про змiни у власному капiталi за 2016 рiк
Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011
Стаття Код Зареєст-рований капiтал
Капiтал у дооцiнках Додат-ковий капiтал Резер-вний капiтал Нерозподiлений прибуток Неоплачений
капiтал Вилучений
капiтал Всього Неконтро-льована частка Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 16,754 602,981 - - 276,141 - - 895,876 - 895,876
Коригування : - - - - - - - - - Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - - - Виправлення помилок 4010 - - - - (22,029) - - (22,029) - (22,029)
Iншi змiни 4090 - - - - - - - - - Скоригований залишок на початок року (перераховано) 4095 16,754 602,981 - - 254,112 - - 873,847 - 873,847
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - 136,359 - - 136,359 - 136,359
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - - - - - - - - - Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 4111 - - - - - - - - - Накопиченi курсовi рiзницi 4113 - - - - 83,431 - - 83,431 - 83,431
Розподiл прибутку : - - - - - - - - - Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - - - - - - Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205 - - - - - - - - - Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - - - - - - - Внески учасникiв : - - - - - - - - - Внески до капiталу 4240 - - - - - - - - - Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - - - - Вилучення капiталу : - - - - - - - - - Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - - - Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - - - Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - - - Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - - - Iншi змiни в капiталi : 4290 - (75,115) - - 75,115 - - - - Разом змiн в капiталi 4295 - (75,115) - - 294,905 - - 219,790 - 219,790
Залишок на кiнець року (перераховано) 4300 16,754 527,866 - - 549,017 - - 1,093,637 - 1,093,637
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом i затверджена до випуску 25 квiтня 2018 року.
Вiд iменi керiвництва:
_________________________________________
Мiнiн Г.М./ Генеральний директор ____________________________________
Ерастова О.Є./ Фiнансовий директор
1. СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI ТА ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства “Рубiжанський картонно-тарний комбiнат” (надалi – ПАТ
“Рубiжанський картонно-тарний комбiнат”) та його дочiрнiх пiдприємств. Разом цi компанiї утворюють Групу компанiй (надалi – “Група”).
ПАТ ”Рубiжанський картонно-тарний 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. Головний офiс i основнi виробничi
потужностi Групи розташованi за адресою: Україна, 93006, м. Рубiжне, вул. Менделєєва, 67.
Основною дiяльнiстю ПАТ “Рубiжанський картонно-тарний комбiнат” є виробництво картону та паперу, гофрокартону, гофротари та високохудожньої упаковки з
гофрокартону.

Дочiрнi пiдприємства Групи та їхня основна дiяльнiсть станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв були представленi таким чином:
Операцiйне пiдприємство Основна дiяльнiсть Країна реєстрацiї Частка участi Групи
2017 2016
ТОВ “Трипiльський пакувальний комбiнат” Виробництво гофрованого картону та гофротари Україна 100.00% 100.00%
ЗАТ “Пекеджинг Кубань” Виробництво гофрованого картону та гофротари Росiйська Федерацiя 100.00% 100.00%
ТОВ “Донмакр” Збiр макулатури Україна - 100.00%
ПАТ “ВЗП-2” Збiр макулатури Україна 99.49% 99.49%
ТОВ “Вторма 1” Збiр макулатури Україна 100.00% 100.00%
ТОВ “Вторма 2” Збiр макулатури Україна 100.00% 100.00%
ТОВ “Вторма 3” Збiр макулатури Україна 100.00% 100.00%
ДП “Теплиця” Вирощування сiльськогосподарської продукцiї Україна 100.00% 100.00%
У 2017 роцi Група втратила контроль над ТОВ “Донмакр”. Результати втрати контролю були вiдображенi у статтi «Iншi витрати» консолiдованого звiту про фiнансовi
результати.
Операцiйне середовище
Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi
характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та
зовнiшньої торгiвлi.
На тлi значного погiршення у 2014 – 2016 роках поточна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi залишається нестабiльною. Уряд України продовжує здiйснювати
комплексну програму структурної реформи, спрямовану на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю,
реформування судової системи, тощо з кiнцевою метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi.
Слабкiсть нацiональної валюти (грн), яка зазнала девальвацiї бiльш нiж у три рази по вiдношенню до долара США з початку 2014 року, в поєднаннi з обмеженнями
щодо мiжнародних розрахункiв, негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, триваюча нестабiльнiсть на традицiйних експортних товарних ринках країни та високий рiвень
iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного середовища в Українi у найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку МВФ та iнших
мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище структурних реформ.
При складаннi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати вищезазначених чинникiв на фiнансовий стан i результати
дiяльностi Групи у звiтному перiодi.
Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо.
Подальший негативний розвиток подiй у полiтичнiй ситуацiї, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно впливати на
фiнансовий стан та результати дiяльностi Групи у такий спосiб, що наразi не може бути визначений.
У 2017 роках Група була змушена припинити частину своєї дiяльностi в зонi, де продовжується вiйськовий конфлiкт, у Донецькiй областi України, як зазначено у
Примiтцi 1. Пiд час збройного конфлiкту Група втратила контроль над певними активами, балансова вартiсть яких не є суттєвою по вiдношенню до активiв Групи.
Триваюча дiяльнiсть у зонi конфлiкту не становила суттєвої частки вiд доходiв Групи за 2017 та 2016 роки до припинення дiяльностi. Станом на 31 грудня 2017 р.
Група не має активiв, розташованих у зонах конфлiкту.
2. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИПУЩЕННЯ ЩОДО ЗДАТНОСТI ГРУПИ ПРОДОВЖУВАТИ СВОЮ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення щодо здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, яка передбачає
реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань пiд час звичайної господарської дiяльностi.
3. ОСНОВА ПОДАННЯ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1. Заява про вiдповiднiсть
Консолiдована фiнансова звiтнiсть, яка додається, пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”).
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 коригування, необхiднi для того, щоб така фiнансова звiтнiсть була представлена згiдно з вимогами МСФЗ.
3.2. Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi
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”.
3.3. Облiкова полiтика
Суттєвi принципи облiкової полiтики, окрiм тих що наведенi нижче, представленi у примiтках до статей консолiдованої фiнансової звiтностi до яких вони належать.
3.4. Прийняття до застосування нових i переглянутих Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Прийнята до застосування облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi за попереднiй фiнансовий рiк, за виключенням нових i переглянутих МСФЗ та тлумачень
КТМФЗ, якi набули чинностi у 2017 роцi, та прийняття яких не мало суттєвого впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
3.4. Стандарти, що були випущенi, але ще не вступили в дiю
Нижче наведенi стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату складання фiнансової звiтностi Групи. У разi необхiдностi, Група має намiр
застосувати цi стандарти з дати набуття ними чинностi.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти»
Рада з МСФЗ в липнi 2014 року опублiкувала остаточну версiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка замiнює МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання
та оцiнка», а також усi попереднi версiї МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт об’єднує всi три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка,
зменшення корисностi та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при
цьому дозволяється дострокове застосування. За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є
обов’язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.
Пiдприємство планує почати застосування нового стандарту з необхiдної дати набуття чинностi. У 2017 роцi Пiдприємство здiйснило загальну оцiнку впливу всiх трьох
частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня оцiнка базується на iнформацiї, яка є доступною в даний момент, i може бути змiнена внаслiдок бiльш детального аналiзу чи
отримання додаткової обґрунтованої iнформацiї. У цiлому, Пiдприємство не очiкує значного впливу нових вимог на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал, за
винятком застосування вимог до знецiнення в МСФЗ (IFRS) 9.
а) Класифiкацiя та оцiнка
Пiдприємство не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал при застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9. Позики, а
також торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання договiрних грошових потокiв, i очiкується, що вони призведуть до виникнення грошових
потокiв, якi являють собою виключно платежi в рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв. Вiдповiдно, Пiдприємство очiкує, що згiдно МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать
облiковуватися за амортизованою вартiстю. Однак, Пiдприємство бiльш детально проаналiзує характеристики договiрних грошових потокiв по цим iнструментам,
перед тим як робити висновок, чи всi iнструменти вiдповiдають критерiям для оцiнки за амортизованою вартiстю згiдно МСФЗ (IFRS) 9.
б) Знецiнення
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Пiдприємство вiдображало для всiх боргових цiнних паперiв, позик та торгової дебiторської заборгованостi 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi
збитки чи очiкуванi кредитнi збитки за весь строк їх дiї. Пiдприємство планує застосувати спрощений метод i вiдобразити очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї по
торговiй дебiторськiй заборгованостi. Пiдприємство очiкує, що данi вимоги матимуть значний вплив на власний капiтал з огляду на незабезпеченiсть позик i
дебiторської заборгованостi, проте воно повинне буде провести бiльш детальний аналiз, що враховуватиме всю обґрунтовану i пiдтверджуючу iнформацiю, включаючи
прогнозну, для визначення розмiрiв впливу на наступну звiтну дату.
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами»
МСФЗ 15 був опублiкован у травнi 2014 року, а в квiтнi 2016 року були внесенi поправки. Стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде
застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ 15, виручка визнається в сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує
отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
Новий стандарт замiнить усi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки та вимагатиме повного ретроспективного застосування або модифiкованого ретроспективного
застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при цьому допускається дострокове застосування.
Дiяльнiсть Групи пов’язана з виробництвом та продажем гофротарної та картонно-паперової продукцiї. Продаж здiйснюється за допомогою окремих iдентифiкованих

договорiв з покупцями.
Очiкується, що застосування МСФЗ 15 до договорiв з покупцями, якi передбачають, що продаж товару буде єдиним обов’язком до виконання та не матиме впливу на
виручку i прибуток або збиток Групи. Група очiкує, що визнання виручки буде вiдбуватися в той момент часу, коли контроль над активом буде передано покупцевi, що
вiдбувається, як правило, при вiдвантаженнi або доставцi товарiв.
При пiдготовцi до застосування МСФЗ (IFRS) 15 Група вiзьме до уваги наступне:
Право на повернення – оскiльки фактична кiлькiсть повернень є дуже незначною порiвняно з обсягами виручки, Група не очiкує суттєвого впливу даного пункту на
фiнансову звiтнiсть.
Авансовi платежi, отриманi вiд покупцiв – згiдно з МСФЗ 15 Група повинна визначити, чи мiстять договори значний компонент фiнансування. Група отримує вiд
покупцiв тiльки короткостроковi авансовi платежi, вiдповiдно Група не очiкує суттєвого впливу даного пункту на фiнансову звiтнiсть.
Вимоги до подання та розкриття iнформацiї – у МСФЗ 15 мiстяться бiльш детальнi вимоги до подання та розкриття iнформацiї, нiж у дiючих МСФЗ. Вимоги до подання
вносять значнi змiни в iснуючу практику i значним чином збiльшують обсяг iнформацiї, необхiдної до розкриття у фiнансовiй звiтностi Групи.
Наразi Група оцiнює вплив зазначених поправок на фiнансову звiтнiсть та планує застосувати новий стандарт з дати набуття ним чинностi.
МСФЗ 16 «Оренда»
МСФЗ 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО 17 «Оренда», Роз’яснення КТМФЗ 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз’яснення ПКР
15 «Операцiйна оренда ? стимули» i Роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ 16 встановлює
принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi
облiку на балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв ? щодо
оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп’ютерiв) i короткострокової оренди (оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку
оренди орендар буде визнавати зобов’язання щодо орендних платежiв (зобов’язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом
протягом термiну оренди (актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов’язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов’язанням з оренди окремо вiд витрат з
амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов’язання з оренди при настаннi певних подiй (наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв
в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки
зобов’язання з оренди в якостi коригування активу в формi права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ 16 практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСБО 17. Орендодавцi будуть
продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСБО 17.
МСФЗ 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування, але не ранiше дати
застосування органiзацiєю МСФЗ 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого
ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. У 2018 роцi Група продовжить оцiнювати можливий вплив МСФЗ 16 на
свою фiнансову звiтнiсть i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату набуття чинностi.
Тимчасове звiльнення вперше застосовується в звiтних перiодах, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Органiзацiя може прийняти рiшення про
застосування методу «перекриття», коли вона вперше застосовує МСФЗ 9 та застосовувати цей метод ретроспективно щодо фiнансових активiв, класифiкованих за
рiшенням органiзацiї при переходi на МСФЗ 9. При цьому органiзацiя перераховує порiвняльну iнформацiю, щоб вiдобразити метод «перекриття», тiльки в тому
випадку, якщо вона перераховує порiвняльну iнформацiю при застосуваннi МСФЗ 9. Данi поправки не застосовуються до Групи.
КIМФЗ Iнтерпретацiя 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата»
Iнтерпретацiя роз’яснює, що при визначеннi спот-курсу, що використовується при первiсному визнаннi активу, витрат чи доходу (або їх частини) з одночасним
припиненням визнання немонетарного активу чи зобов’язання, пов’язаного з авансовим платежем, дата операцiї є датою, на котру органiзацiя здiйснює первiсне
визнання немонетарного активу чи зобов’язання, що виникає при здiйсненнi авансового платежу. При наявностi кiлькох авансових надходжень чи витрат грошових
коштiв, органiзацiя має визначити дату здiйснення операцiї для кожного надходження чи здiйснення авансового платежу. Органiзацiї можуть застосовувати це
роз’яснення ретроспективно. В якостi альтернативи органiзацiя може застосовувати роз’яснення перспективно щодо всiх активiв, витрат i доходiв в рамках сфери
застосування роз’яснення, при первiсному визнаннi на зазначену дату або пiсля неї:
- початок звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дане роз’яснення; або
- початок попереднього звiтного перiоду, представленого в якостi порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше
застосовує дане роз’яснення.
Роз’яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування за умови розкриття
даного факту. Однак оскiльки поточна дiяльнiсть Групи вiдповiдає вимогам роз’яснення, Група не очiкує, що воно вплине на її фiнансову звiтнiсть.
3.5. Функцiональна валюта i валюта подання
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть подається в українськiй гривнi, яка є валютою подання Групи. Функцiональною валютою пiдприємств Групи є українська гривня,
окрiм пiдприємства ЗАТ “Пекеджинг Кубань”, функцiональною валютою якої є росiйський рубль.
Перерахунок фiнансової звiтностi дочiрнього пiдприємства у валюту подання Групи здiйснюється вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку
21 “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 (рядок 2410) у iнших сукупних доходах i вiдображаються у складi власного капiталу.
3.6. Операцiї в iноземних валютах
Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти, первiсно вiдображаються за курсами обмiну, якi дiяли на дати вiдповiдних операцiй. Монетарнi
активи та зобов’язання, вираженi у таких валютах, перераховуються за курсами обмiну, якi переважали на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi вiдображаються за
справедливою вартiстю, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються за курсами обмiну, якi переважали на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi
статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземних валютах, не перераховуються. Усi реалiзованi та нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають внаслiдок
курсових рiзниць, включаються до складу консолiдованого прибутку або збитку за перiод.
Вiдповiднi курси обмiну валют були представленi таким чином:
31 грудня
2017 року Середнiй за 2017 рiк 31 грудня
2016 року Середнiй за 2016 рiк
Гривня/долар США 28.0672 26.5966 27.1909 25.5458
Гривня/євро 33.4954 30.0041 28.4226 28.2828
Гривня/росiйський рубль 0.4870 0.4561 0.4511 0.3832
3.7. Iстотнi облiковi судження i основнi джерела невизначеностi оцiнок
Застосування облiкової полiтики Групи 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 на поточний та майбутнiй перiоди.
Iстотнi облiковi судження при застосуваннi облiкової полiтики, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок наведенi у примiтках до статей консолiдованої
фiнансової звiтностi до яких вони належать.
3.8. Виправлення помилок попереднiх перiодiв та змiна презентацiї
Консолiдована фiнансова звiтнiсть мiстить порiвняльну iнформацiю щодо попереднiх перiодiв. У разi необхiдностi порiвняльнi показники були скоригованi та
рекласифiкованi вiдповiдно до змiн у поданнi в поточному роцi.
• У 2017 роцi Група провела перерахунок поточних зобов’язань в частинi забезпечення пiд невикористанi вiдпустки за попереднi роки, змiнивши при цьому пiдхiд до
розрахунку забезпечення шляхом аналiзу в розрiзi працiвникiв.
• У серпнi 2015 року акцiонером Групи «ДС Смiт Україна Лтд» було сплачено на користь Citibank International Plc («СiтiБанк») коштiв у розмiрi 3,100 тис. дол. США у
якостi поручителя за позикою. Проте на той час Група визнала в бухгалтерському облiку заборгованiсть у розмiрi 2,698 тис. дол. США. У 2017 роцi за результатами
звiрки взаєморозрахункiв з кредитором СiтiБанк та акцiонером Група виявила помилку у розмiрi 403 тис. дол. США, що призвела до заниження розмiру зобов’язання
перед пов’язаної стороною та збитку вiд перерахунку курсових рiзниць за 2016 рiк.
• У 2017 роцi Група провела аналiз НДС активу на предмет вiдшкодування та виявила залишки за розрахунками зi строками виникнення понад три роки станом на 1
сiчня 2016 року. Група дiйшла висновку щодо неможливостi майбутнього вiдшкодування НДС активiв на загальну суму 2,664 тис. грн.
Помилка була виправлена шляхом перерахунку вiдповiдних статей фiнансової звiтностi за попереднi перiоди наступним чином:
Вплив на власний капiтал (збiльшення / (зменшення) власного капiталу)
Код 31 грудня 2016 1 сiчня 2016

Зменшення дебiторської заборгованостi з бюджетом 1135 (2,664) (2,664)
Всього активiв (2,664) (2,664)
Збiльшення довгострокових кредитiв банкiв 1510 (10,933) (9,650)
Збiльшення поточних забезпечень 1660 (9,715) (9,715)
Всього зобов'язань (20,648) (19,365)
Чистий вплив на власний капiтал (23,312) (22,029)
Вплив на звiт про прибутки або збитки (збiльшення/(зменшення) прибутку)
Код 2016
Збiльшення фiнансових витрат 2250 (1,283)
Чистий прибуток за рiк (1,283)
Узгодження чистого прибутку у зв’язку з виправленням помилки представлено наступним чином.
Код 2016
Чистий прибуток за рiк, вiдображений у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк 4100 137,642
Коригування в зв’язку з виправленням помилки 2250 (1,283)
Перерахований чистий прибуток за 2016 рiк 4100 136,359
Вплив зазначених вище коригувань прибутку на базову та розбавлену акцiю склав 0.09 грн. на одну акцiю.
У 2017 роцi в процесi пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi Група переглянула пiдхiд до класифiкацiї певних рахункiв до вiдповiдних статей консолiдованої
звiтностi порiвняно з 2016 роком. На думку керiвництва Групи, така презентацiя iнформацiї є бiльш достовiрною для користувачiв консолiдованої фiнансової звiтностi.
З метою спiвставлення порiвняльної iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi змiна класифiкацiї була представлена наступним чином:
Вплив на консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) (збiльшення / (зменшення))
Код 31 грудня 2016 1 сiчня 2016
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 (3,344) Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1130 (14,015) (18,024)
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 1135 20,098 12,545
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 3,342 4,730
Виробничi запаси 1101 16,448 19,101
Незавершене виробництво 1102 (16,448) (19,101)
Всього активiв 6,081 (749)
Довгостроковi кредити банкiв 1510 (184,898) (523,215)
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 184,898 523,215
Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1620 (8,618) (952)
Поточна заборгованiсть за розрахунками з страхування 1625 1,452 952
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 1,085 749
Всього зобов'язань (6,081) 749
Вплив на консолiдований звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (збiльшення / (зменшення))
Код 2016
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 51,010
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (8,764)
Валовий прибуток 59,774
Iншi операцiйнi доходи 2120 (1,410)
Витрати на збут 2150 57,143
Iншi операцiйнi витрати 2180 (9,717)
Прибуток вiд операцiйної дiяльностi 10,938
Фiнансовi витрати 2250 4,046
Iншi витрати 2270 6,892
Прибуток до оподаткування Змiни не мали впливу на iнший сукупний дохiд за перiод або грошовi потоки Групи вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
4. АКЦIОНЕРНИЙ КАПIТАЛ
Згiдно зi статутом Групи, акцiонери Групи та їх частки участi станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв та на 1 сiчня 2016 року були представленi таким чином:
Кiлькiсть акцiй Частка участi
“ДС Смiт Україна” Лтд 6,946,632 49.60%
“Комелiнко Трейдинг” Лтд 6,946,632 49.60%
Iншi 112,907 0.80%
Всього 14,006,171 100.00%
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв та на 1 сiчня 2016 року акцiонерний капiтал Групи складався iз 14,006,171 затвердженої, випущеної та повнiстю оплаченої
простої акцiї номiнальною вартiстю 1.5 гривнi кожна iз урахуванням впливу гiперiнфляцiї, який був розрахований iз використанням вiдповiдних iндексiв згiдно вимог
МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” та iнших коригувань згiдно з МСФЗ (до 1 сiчня 2001 року економiка України вважалась гiперiнфляцiйною). Усi
акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл невикористаного прибутку.
5. ГРОШОВI КОШТИ, ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ, ТА ЗАЛИШКИ НА БАНКIВСЬКИХ РАХУНКАХ
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських рахунках, готiвковi кошти в касi та короткостроковi депозити зi строком
погашення до трьох мiсяцiв з дати розмiщення та характеризуватися незначним ризиком змiни вартостi.
Станом на 31 грудня залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв були представленi таким чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано 1 сiчня 2016
перераховано
Поточнi рахунки в банках 128,476 118,495 24,654
Депозитнi рахунки в банках 50,110 30,010 2,690
Транзитнi рахунки в банках 15,044 405 4,326
Грошовi кошти у касi 103 46 252
Всього 193,733 148,956 31,922
На кошти, розмiщенi на банкiвських рахунках, нараховуються вiдсотки за вiдповiдними ставками для поточних рахункiв та депозитiв. Вiдсотки, отриманi за коштами
на банкiвських рахунках, визнаються у складi «Iнших фiнансових доходiв» (рядок 2220).
6. ТОРГОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгова дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого
резерву пiд знецiнення.
Станом на 31 грудня залишки торгової дебiторської заборгованостi були представленi таким чином:
Примi-

тка 31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано 1 сiчня 2016
перераховано
Торгова дебiторська заборгованiсть 596,222 518,662 441,996
Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi 7 (29,639) (16,776) (12,909)
Всього 566,583 501,886 429,087
На торгову дебiторську заборгованiсть вiдсотки не нараховуються, i вона, як правило, погашається протягом 140 днiв. 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. 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.
На 31 грудня 2017 року Група визнала резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi у розмiрi 100% для всiєї торгової дебiторської заборгованостi
простроченої понад 360 днiв у сумi 23,465 тисяч гривень, оскiльки iсторичний досвiд свiдчить, що торгова дебiторська заборгованiсть, прострочена понад 360 днiв, є
безнадiйною (2016: 16,776 тисяч гривень). 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 2017 роцi Група також проаналiзувала на iндивiдуальнiй основi дебiторську заборгованiсть, прострочену до 360
днiв, i нарахувала резерв у сумi 6,174 тисяч гривень.
Станом на 31 грудня 2017 року баланси по трьох найбiльших дебiторах Групи склали 18.13% (2016: 17.15%) вiд загального залишку торгової дебiторської
заборгованостi. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв у Групи не iснувало покупцiв, окрема заборгованiсть яких перевищувала би 10% вiд загального залишку на
звiтну дату.
Далi наведено аналiз за термiнами торгової дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня:
Всього Не прострочена i не знецiнена Прострочена, але не знецiнена
<90 днiв 90-180 днiв 180-360 днiв
31 грудня 2017 566,583 566,447 - 3 132
31 грудня 2016
перераховано 501,886 381,331 79,176 20,291 21,088
1 сiчня 2016
перераховано 429,087 344,555 78,232 4,408 1,892

7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня залишки iнших оборотних активiв були представленi таким чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано 1 сiчня 2016
перераховано
Передплати за транспортнi, страховi та iншi послуги 30,713 14,841 9,365
Передплати постачальникам за сировину та витратнi матерiали 19,466 31,904 2,340
Передплати постачальникам за запаснi частини 8,040 2,321 1,922
Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi (3,619) (1,259) (777)
54,600 47,807 12,850
Iншi передплати та iншi оборотнi активи 17,369 12,001 9,527
Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi (8,895) (3,496) (3,058)
8,474 8,505 6,469
Всього iнших оборотних активiв 63,074 56,312 19,319
Iнформацiя про рух резерву на покриття знецiнення дебiторської заборгованостi представлена таким чином:
Примiтка 2017 2016
перераховано 2015
перераховано
Станом на 1 сiчня 21,531 16,744 5,228
Визнано у консолiдованому прибутку або збитку 20 20,882 6,089 13,314
Сторновано збитки вiд сумнiвної торговельної заборгованостi 20 (260) (1,302) (40)
Списання резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi - - (1,758)
Станом на 31 грудня 42,153 21,531 16,744
8. ЗАПАСИ
Запаси, в основному, складаються iз:
• сировини, яка використовується у процесi виробництва: макулатура, клей, крохмаль;
• запасних частин: запаснi частини для технiчного обслуговування та ремонту обладнання;
• готової продукцiї: картон, папiр та гофрокартони рiзних марок.
Запаси вiдображаються за меншою iз двох величин: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть 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. Чиста
вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з очiкуваної цiни продажу, за вирахуванням усiх витрат на завершення виробництва i витрат на реалiзацiю.
Собiвартiсть запасiв розраховується за методом “перше надходження – перше вибуття”.
8. ЗАПАСИ (продовження)
Станом на 31 грудня залишки запасiв були представленi таким чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано 1 сiчня 2016
перераховано
Сировина i витратнi матерiали 201,323 126,465 127,803
Готова продукцiя 118,653 77,740 66,982
Незавершене виробництво i напiвфабрикати 102,650 97,775 94,627
Запаснi частини 68,174 56,148 44,554
Товари для перепродажу 720 1,657 1,228
Всього 491,520 359,785 335,194
Протягом року, який закiнчився 31 грудня 2017 року, збиток вiд списання до чистої вартостi реалiзацiї запасiв, визнаний у статтi «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг)», становив 1,844 тисячi гривень (2016: 300 тисяч гривень).
Збиток вiд знецiнення, визнаний у статтi «Iншi операцiйнi витрати» становив 4,647 тисяч гривень (2016: 1,075 тисяч гривень (у статтi «Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї (товарiв, робiт, послуг)»).
9. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ
Станом на 31 грудня незавершенi капiтальнi iнвестицiї були представленi таким чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано 1 сiчня 2016
перераховано
Баланс на початок року 49,849 29,200 25,479
Капiтальнi iнвестицiї за рiк 85,555 66,217 19,569

Перемiщення до складу основних засобiв та нематерiальних активiв (74,328) (45,568) (15,848)
Знецiнення капiтальних iнвестицiй (4,687) - Перерахунок курсових рiзниць 306 - Баланс на кiнець року 56,695 49,849 29,200
10. 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.
Переоцiнки проводяться iз достатньою регулярнiстю так, щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої
вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми активу, яка пiдлягає амортизацiї, за вирахуванням їхньої лiквiдацiйної вартостi протягом строку
корисного використання активу i розраховується iз використанням прямолiнiйного методу. Земля, незавершене будiвництво i невстановлене обладнання не
амортизуються. 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
10. ОСНОВНI ЗАСОБИ (продовження)
До групи машин та обладнання належать такi ключовi основнi засоби Групи: картонно-паперовi машини, гофроагрегати та гофролiнiї, висiчне обладнання, обладнання
для виробництва гофроящикiв, обладнання для нанесення флексодруку та офсетного друку.
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.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок
Строки корисного використання основних засобiв
Об’єкти основних засобiв вiдображаються за переоцiненою вартiстю. Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва
застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв керiвництво
враховує умови очiкуваного використання активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися такий актив. Змiна будь-якої з цих умов
або оцiнок може призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Переоцiнка основних засобiв
Група застосовує модель переоцiнки для визначення балансової вартостi своїх основних засобiв, яка вимагає проведення переоцiнки iз достатньою регулярнiстю так,
щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялися вiд тiєї, що була би визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Методи оцiнки – через вiдсутнiсть активного ринку для бiльшостi об’єктiв основних засобiв та факт того, що вони використовуються у поєднаннi з iншими, оцiнка
основних засобiв була зроблена переважно за допомогою витратного методу та методу дисконтованих грошових потокiв.
Витратний метод вiдображає суму, яка необхiдна була б зараз, щоб замiнити експлуатацiйну потужнiсть активу, з урахуванням фiзичного, економiчного та
функцiонального зносу (поточна вартiсть замiщення).
Метод дисконтованих грошових потокiв базується на очiкуваних грошових потоках та ставцi дисконтування, що вiдображають припущення, якi використали б
учасники ринку, визначаючи цiну активу.
На 31 грудня 2017 та 2016 року Група не залучала зовнiшнiх, незалежних професiйних спецiалiстiв з оцiнки та, вiдповiдно, не проводила переоцiнку основних засобiв
Групи, окрiм дочiрнього пiдприємства “Пекеджинг Кубань”, яке виконало переоцiнку основних засобiв згiдно вимог нацiонального законодавства.
Група використала основнi засоби як забезпечення довгострокового кредиту, отриманого вiд групи кредиторiв, агентом за яким виступав СiтiБанк (Примiтка 13).
Балансова вартiсть активiв у заставi на 31 грудня була представлена таким чином:
Група основних засобiв 31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано 1 сiчня 2016
перераховано
Машини та обладнання 105,755 121,077 137,219
Будiвлi 74,955 77,619 80,350
Транспортнi засоби 2,825 3,597 4,422
Офiсне обладнання та меблi 30 121 216
Всього 183,565 202,414 222,207

10. ОСНОВНI ЗАСОБИ (продовження)
Iнформацiя про рух основних засобiв за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року, представлена таким чином:
Земля Будiвлi Машини та обладнання Транспортнi засоби Офiсне обладнання та меблi Всього
Первiсна або переоцiнена вартiсть
31 грудня 2016 року (перераховано) 6,584 301,319 900,119 44,583 10,801 1,263,406
Надходження та перемiщення - 5,071 63,054 2,303 2,203 72,631
Курсова рiзниця 41 173 11,891 257 50 12,412
Вибуття - (2,272) (4,186) (1,796) (78) (8,332)
Дооцiнка в результатi переоцiнки - 169 14,441 753 354 15,717
Знецiнення в результатi переоцiнки (32) (55) (234) (40) (56) (417)
Трансфер* - (257) (23,923) (1,055) (421) (25,656)
31 грудня 2017 року 6,593 304,148 961,162 45,005 12,853 1,329,761
Накопиченi знос та амортизацiя
31 грудня 2016 року (перераховано) - (12,341) (88,011) (13,512) (3,082) (116,946)
Нарахування за рiк - (11,966) (111,471) (12,452) (2,905) (138,794)
Курсова рiзниця - (2) (6) (6) 0 (14)
Вибуття - 314 1,174 645 43 2,176
Трансфер* - 257 23,923 1,055 421 25,656
31 грудня 2017 року - (23,738) (174,391) (24,270) (5,523) (227,922)
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2016 року (перераховано) 6,584 288,978 812,108 31,071 7,719 1,146,460
31 грудня 2017 року 6,593 280,410 786,771 20,735 7,330 1,101,839
*Даний трансфер (перенесення) вiдноситься до накопиченої на дату переоцiнки амортизацiї, виключеної iз вiднесенням на валову балансову вартiсть переоцiненого
активу.
Станом на 31 грудня 2017 року основнi засоби включали повнiстю амортизованi активи вартiстю 21,639 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року: 5,033 тисячi гривень).
10. ОСНОВНI ЗАСОБИ (продовження)
Iнформацiя про рух основних засобiв за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, представлена таким чином:
Земля Будiвлi Машини та обладнання Транспортнi засоби Офiсне обладнання та меблi Всього
Первiсна або переоцiнена вартiсть
31 грудня 2015 року (перераховано) 6,417 303,037 846,123 41,152 9,630 1,206,359
Надходження та перемiщення - 2,887 37,967 3,430 1,173 45,457
Курсова рiзниця 139 1,769 41,066 1,397 168 44,539
Вибуття - (3,459) (912) (493) (14) (4,878)

Дооцiнка в результатi переоцiнки 28 341 6,413 762 274 7,818
Знецiнення в результатi переоцiнки - (2,617) (5,394) (534) (69) (8,614)
Трансфер* - (639) (25,143) (1,132) (361) (27,275)
31 грудня 2016 року (перераховано) 6,584 301,319 900,120 44,582 10,801 1,263,406
Накопиченi знос та амортизацiя
31 грудня 2015 року (перераховано) - (503) (884) (1,066) - (2,453)
Нарахування за рiк - (12,653) (108,512) (13,436) (3,392) (137,993)
Курсова рiзниця - (133) (3,817) (284) (54) (4,288)
Вибуття - 309 59 142 3 513
Трансфер* - 639 25,143 1,132 361 27,275
31 грудня 2016 року (перераховано) - (12,341) (88,011) (13,512) (3,082) (116,946)
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2015 року (перераховано) 6,417 302,534 845,239 40,086 9,630 1,203,906
31 грудня 2016 року (перераховано) 6,584 288,978 812,109 31,070 7,719 1,146,460
*Даний трансфер (перенесення) вiдноситься до накопиченої на дату переоцiнки амортизацiї, виключеної iз вiднесенням на валову балансову вартiсть переоцiненого
активу.
11. ЗАБОГОВАНIСТЬ ЗА ПОДАТКАМИ
Станом на 31 грудня залишки заборгованостi за податками були представленi таким чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано 1 сiчня 2016
перераховано
Податковi активи
Передплати з податку на прибуток 22,579 42,184 10,383
ПДВ до вiдшкодування 36,743 17,329 15,633
Iншi податки 128 105 103
Всього активiв 59,450 59,618 26,119
Податковi зобов’язання
Податок на прибуток до сплати 5,541 3,799 14,607
Iншi податки до сплати 4,164 5,036 1,425
ПДВ 4,443 5,591 1,228
Всього зобов’язань 14,148 14,426 17,260
Основнi джерела невизначеностi оцiнок
Можливiсть та час вiдшкодування передплат з податку на прибуток та ПДВ до вiдшкодування
Залишок передплати з податку на прибуток може бути реалiзований Групою шляхом повернення коштiв iз державного бюджету, або шляхом залiку у рахунок
податкових зобов’язань перед державним бюджетом у майбутнiх перiодах.
Керiвництво класифiкувало залишок передплати з податку на прибуток як короткостроковий або довгостроковий актив у залежностi вiд очiкувань щодо його
вiдшкодування протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Залишок ПДВ до вiдшкодування може бути реалiзований Групою або шляхом вiдшкодування коштiв з державного бюджету, або шляхом зарахування проти майбутнiх
ПДВ зобов’язань перед державним бюджетом. Керiвництво вважає, що не потрiбно створювати резерв пiд ПДВ до вiдшкодування, оскiльки за оцiнками Керiвництва
вiн буде реалiзований протягом дванадцяти мiсяцiв зi звiтної дати.
При здiйсненнi даної оцiнки керiвництво враховувало минулий досвiд отримання вiдшкодування ПДВ з державного бюджету. Для ПДВ до вiдшкодування, який
передбачається зарахувати у рахунок сплати майбутнiх ПДВ зобов’язань, керiвництво формувало свою оцiнку на детальних прогнозах обсягу продажiв.
12. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кредиторська заборгованiсть Групи є фiнансовими зобов’язаннями, класифiкується як “iншi фiнансовi зобов’язання”.
Кредиторська заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiй, а у подальшому облiковується за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Забезпечення визнаються тодi, коли Група має iснуюче зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому ймовiрним є те, що Група
буде змушена погасити це зобов’язання, а також можна достовiрно оцiнити це зобов’язання.
12. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (продовження)
Станом на 31 грудня залишки кредиторської заборгованостi та iнших короткострокових зобов’язань були представленi таким чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано 1 сiчня 2016
перераховано
Кредиторська заборгованiсть
За сировину 237,425 135,659 157,142
За послуги 59,941 52,950 48,767
За основнi засоби та супутнi послуги 9,788 15,714 8,052
За комунальнi послуги 4,354 4,085 7,676
311,508 208,408 221,637
Забезпечення пiд невикористанi вiдпустки 26,640 23,033 19,995
Iнша кредиторська заборгованiсть 5,911 5,152 1,134
Всього 344,059 236,593 242,766
Середнiй кредитний перiод за операцiями придбання товарiв та послуг становить 36 днiв (2016 (перераховано): 31 днiв). На кредиторську заборгованiсть протягом
кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються.
Справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi вiдповiдає справедливiй вартостi через її короткостроковий характер. Справедлива вартiсть визначалася шляхом
дисконтування очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв iз використанням вiдповiдної ефективної вiдсоткової ставки, що дiяла на кiнець звiтного перiоду. Згiдно
з МСФЗ 13, справедлива вартiсть зобов’язань була вiднесена до Рiвня 2 iєрархiї справедливої вартостi.
13. ПОЗИКИ
Позики Групи є фiнансовими зобов’язаннями, класифiкуються як “iншi фiнансовi зобов’язання”, та оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної вiдсоткової ставки.
Група припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Групи виконанi, вiдмiненi або минув строк їхньої дiї. Рiзниця мiж вiдповiдною
балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та компенсацiєю, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку.
У нижченаведенiй таблицi подається iнформацiя про позики та їх середньозваженi ефективнi вiдсотковi ставки, отриманi Групою станом на 31 грудня:
Валюта 31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано 1 сiчня 2016
перераховано
Позика, агентом за якою є СiтiБанк (LIBOR 3M+6.50%) USD 370,352 623,271 709,269
Субординована позика вiд акцiонерiв (LIBOR 3M+6.50%) USD 190,857 184,898 163,205
Iнша заборгованiсть перед акцiонером (LIBOR 3M+6.50%) USD 87,009 84,292 74,402
Плюс:
Нарахованi вiдсотки 64,024 43,092 21,806
712,242 935,553 968,682
З них:
Позик iз термiном погашення до одного року i нарахованi вiдсотки (154,014) (935,553) (968,682)

Позики iз термiном погашення бiльше одного року 558,228 - 13. ПОЗИКИ (продовження)
В листопадi 2017 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 травня 2020 року;
• фiнансовi умови та обмеження капiтальних витрат були переглянутi.
Кредитним договором передбаченi рiзнi контрактнi зобов’язання, якi зобов’язують Групу виконувати певнi нефiнансовi умови та дотримуватись певних фiнансових
показникiв. У разi недотримання зазначених умов, банк має право вимагати дострокового погашення залишку за кредитним договором. Станом на 31 грудня 2015 року
деякi фiнансовi показники були порушеннi Групою, у зв’язку з чим заборгованiсть за позиками була класифiкована як поточна.
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Група передала у заставу свої основнi засоби, балансовою вартiстю 183,565 тис. грн та 202,414 тис. грн вiдповiдно (Примiтка 9).
За оцiнками керiвництва, справедлива вартiсть позик вiдповiдала їх балансовiй вартостi. Справедлива вартiсть визначалася шляхом дисконтування очiкуваних
майбутнiх потокiв грошових коштiв iз використанням вiдповiдної ефективної вiдсоткової ставки, що дiяла на кiнець звiтного перiоду. Згiдно з МСФЗ 13 справедлива
вартiсть цих зобов’язань була вiднесена до Рiвня 2 iєрархiї справедливої вартостi.
14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Для податкового середовища в Українi характернi складнiсть податкового адмiнiстрування, суперечливi тлумачення податковими органами податкового законодавства
та нормативних актiв, якi, окрiм iншого, можуть збiльшити фiнансовий тиск на платникiв податкiв. Непослiдовнiсть у застосуваннi, тлумаченнi i впровадженнi
податкового законодавства може призвести до судових розглядiв, якi, у кiнцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податкiв, штрафiв i пенi, i
цi суми можуть бути суттєвими. Змушений вирiшувати поточнi економiчнi та полiтичнi проблеми, Уряд запровадив певнi реформи у податковiй системi України,
прийнявши Закон України “Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України“, який набув чинностi iз 1 сiчня 2015 року,
за виключенням певних положень, якi набувають чинностi пiзнiше.
В 2015 роцi вступили в дiю змiни до Податкового кодексу України стосовно визначення об’єкту оподаткування з податку на прибуток пiдприємств. Вiдповiдно до цих
змiн об’єкт оподаткування визначається виходячи з фiнансового результату до оподаткування вiдповiдно до концептуальної основи ведення бухгалтерського облiку,
прийнятої на пiдприємствi (для Групи – “МСФЗ”), скоригованого на визначений Кодексом перелiк коригувань.
Трансфертне цiноутворення
Починаючи з 1 вересня 2013 року, у Податковому кодексi України запровадженi новi правила, якi базуються на рекомендацiях щодо трансфертного цiноутворення країн
ОЕСР стосовно визначення i застосування справедливих ринкових цiн, у результатi чого були внесенi iстотнi змiни у нормативно-правовi акти щодо трансфертного
цiноутворення (“ТЦ“) в Українi.
Виходячи з положень законодавства України, деякi угоди Групи повиннi бути предметом контролю з боку податкових органiв на предмет трансфертного
цiноутворення. Групи готує документацiю по контрольованих операцiях для розгляду вiдповiдностi цiни за методом «витягнутої руки». Iснує iмовiрнiсть, що податковi
органи можуть оскаржити пiдхiд компанiї i оцiнити додатковi зобов'язання з податку на прибуток, стверджуючи, що її контрактнi цiни не вiдповiдають принципу
«витягнутої руки». Якщо дане твердження матерiалiзується, Група буде зобов'язана здiйснити коригування податку на прибуток в сторону пiдвищення щодо угод, якi
не вiдповiдають принципу «витягнутої руки».
Вiдстрочений податок на прибуток
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.
14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (продовження)
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 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.
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за роки, якi закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:
2017 2016
перераховано
Витрати з поточного податку на прибуток 22,768 11,126
Вигоди вiд вiдстроченого податку на прибуток (11,842) (8,769)
Витрати з податку на прибуток 10,926 2,357
Узгодження витрат з податку на прибуток i прибутку до оподаткування, помноженого на встановлену в Українi ставку оподаткування у розмiрi 18% (2016: 18%) було
представлене таким чином:
2017 2016
перераховано
Прибуток до оподаткування 276,038 138,716
Очiкуваний податок за ставкою 18% 49,014 25,257
Податковий вплив:
Iншої ставки податку на прибуток у Росiйськiй Федерацiї (20%) 399 28
Витрат, якi не враховуються для цiлей оподаткування 6,269 20,174
Коригування трансфертних цiн та iнше 9,660 (5,487)
Реалiзацiї невизнаного вiдстроченого податкового активу (54,416) (37,558)
Витрати з податку на прибуток 10,926 2,357
Станом на 31 грудня 2017 року Група в повному обсязi зарахувала накопиченi податковi збитки минулих рокiв проти прибутку Групи, що пiдлягав оподаткуванню у
2017 роцi. Однак, станом на 31 грудня 2016 року по вiдношенню до цих збиткiв не був визнаний вiдстрочений податковий актив через сумнiви Групи щодо ймовiрностi
отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна зарахувати такi тимчасовi рiзницi.
Станом на 31 грудня вiдстроченi податковi активи i зобов’язання були представленi таким чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано
Вiдстроченi податковi активи, якi виникають iз:
Запасiв 1,983 2,620
Кредиторської заборгованостi та iнших короткострокових зобов’язань 1,871 1,835
Торгової дебiторської заборгованостi 5,943 785
Основних засобiв - 574
Iнших довгострокових зобов’язань 3,128 671
Iншi активи 971 Вiдстроченi податковi активи 13,896 6,485
Вiдстроченi податковi зобов’язання, якi виникають iз:
Основних засобiв (42,595) (42,423)
Iнших активiв - Вiдстроченi податковi зобов’язання (42,595) (42,423)
(28,699) (35,938)
14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (продовження)
Станом на 31 грудня чистi вiдстроченi податковi зобов’язання, пiсля вiдповiдного взаємозалiку, становлять:
31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано
Вiдстроченi податковi активи 55 606
Вiдстроченi податковi зобов’язання (28,754) (36,544)
Чистi вiдстроченi податковi зобов’язання (28,699) (35,938)
Iнформацiя про рух вiдстроченого податкового зобов’язання протягом рокiв, якi закiнчилися 31 грудня, була представлена таким чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016

Чистi вiдстроченi податковi зобов’язання станом на початок року (35,938) (40,641)
Вигоди визнанi у прибутку або збитку 12,127 8,769
Витрати визнанi у iнших сукупних доходах (2,256) Курсова рiзниця (2,632) (4,066)
Чистi вiдстроченi податковi зобов’язання станом на кiнець року (28,699) (35,938)
15. ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Доходи вiд реалiзацiї товару визнаються, коли Група передала усi iстотнi ризики i вигоди, пов’язанi з власнiстю на товар. Зазвичай це залежить вiд умов постачання, що
зазначенi в договорах купiвлi-продажу товарiв. В переважнiй бiльшостi випадкiв, Група реалiзовує готову продукцiю на умовах DAP та DDU при експортних операцiях,
та FCA або DAP для локальних продажiв (INCOTERMS 2010).
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.
Реалiзацiя товарiв за роки, якi закiнчилися 31 грудня, була представленi таким чином:
2017 2016
перераховано
Гофротарна продукцiя 2,766,542 2,259,646
Картонно-паперова продукцiя 1,564,551 1,038,045
Всього 4,331,093 3,297,691
16. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть реалiзацiї за роки, якi закiнчилися 31 грудня, була представлена таким чином:
2017 2016
перераховано
Спожита сировина 2,326,661 1,707,800
Спожитi природний газ та iншi комунальнi послуги 650,297 492,724
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 202,493 159,477
Витрати на ремонт та обслуговування 135,518 106,174
Знос та амортизацiя 134,544 135,526
Iншi виробничi витрати 32,461 26,175
Всього 3,481,974 2,627,876
17. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут за роки, якi закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:
2017 2016
перераховано
Транспортнi витрати 310,819 204,780
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 29,386 24,673
Професiйнi та iншi послуги 4,243 6,851
Витрати на ремонт та обслуговування 2,573 2,373
Знос та амортизацiя 1,919 1,646
Iншi витрати 4,833 4,784
Всього 353,773 245,107
18. ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКI ТА АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Загальногосподарськi та адмiнiстративнi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:
2017 2016
перераховано
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 76,459 61,259
Податки, крiм податку на прибуток пiдприємств 8,860 8,110
Професiйнi та iншi послуги 8,356 6,335
Страхування основних засобiв 6,506 6,604
Комiсiйнi банкiв 6,502 5,817
Витрати на ремонт та обслуговування 4,444 3,906
Транспортнi витрати 3,376 2,916
Знос та амортизацiя 1,930 2,098
Iншi витрати 7,240 5,791
Всього 123,673 102,836
19. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ
Iншi операцiйнi доходи за роки, якi закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:
2017 2016
перераховано
Дохiд вiд надання послуг 14,876 9,324
Операцiйна курсова рiзниця 8,512 11,039
Дохiд вiд продажу запасiв 6,313 2,127
Орендний дохiд 321 2,096
Iншi операцiйнi доходи 2,234 3,282
Всього 32,256 27,868
20. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:
Примi-тка 2017 2016
перераховано
Збiльшення резерву сумнiвних боргiв 7 20,622 4,787
Штрафи та пеня 4,846 732
Збиток вiд знецiнення запасiв 4,647 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 2,428 2,127
Професiйнi та iншi послуги 1,376 1,583
Iншi операцiйнi витрати 6,477 6,598
Всього 40,396 15,827
21. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ
Фiнансовi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:
2017 2016
перераховано

Витрати на сплату процентiв 61,817 71,675
Курсова рiзниця за позиками та нарахованими вiдсотками 17,631 120,085
Комiсiї банкiв 5,492 5,094
Всього 84,940 196,854
22. 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 їх юридичну форму.
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами Групи складали:
Вид розрахункiв 31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
Органiзацiї зi значним впливом на Групу та їх дочiрнi компанiї: 326,841 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Органiзацiї зi значним впливом на Групу та їх дочiрнi компанiї: 6,421 1,285
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Органiзацiї зi значним впливом на Групу та їх дочiрнi компанiї: - 300,162
За роки, що закiнчилися 31 грудня Група мала такi операцiї iз пов’язаними сторонами:
Вид операцiй 2017 2016
перераховано
Закупiвля у пов'язаних сторiн
Органiзацiї зi значним впливом на Групу та їх дочiрнi компанiї 73,412 63,943
Фiнансовi витрати
Органiзацiї зi значним впливом на Групу та їх дочiрнi компанiї 13,524 13,162
Винагорода, виплачена ключовому управлiнському персоналу Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, склала 10,859 тис. грн (12 осiб) i включена до складу
адмiнiстративних витрат (2016 рiк: 12 осiб ? 9,950 тис. грн (перераховано)). Вся сума зазначеної винагороди вiдноситься до короткострокової винагороди працiвникам.
23. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Умовнi зобов’язання щодо заборгованостi за податком на додану вартiсть та податком на прибуток пiдприємства
Нечiткiсть та суперечливiсть у застосуваннi українського податкового законодавства призводить до збiльшення ризику нарахування додаткових суми податкiв, штрафiв
та пенi. Такi вимоги, якщо будуть застосованi, можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Групи, результати дiяльностi та грошовi потоки. Коли керiвництво
Групи оцiнює вiрогiднiсть вiдтоку фiнансових ресурсiв як ймовiрну, Група робить розкриття таких непередбачених зобов’язань.
Станом на 31 грудня 2017 року керiвництво Групи оцiнює потенцiйний вплив операцiй, тлумачення яких можуть бути рiзними у Групи та податкових органiв, у
загальнiй сумi 4,337 тис. грн.
Крiм того, Група виступає стороною кiлькох судових розглядiв з податковими органами. Станом на 31 грудня 2017 року ряд спорiв з податковими органами може
призвести до нарахування додаткових сум податкiв на загальну суму 22,706 тис. грн, включаючи вiдповiднi штрафи (2016 (перераховано): 6,940 тисячi гривень).
Керiвництво не вважає, що цi суми повиннi бути нарахованi у цiй фiнансовiй звiтностi через малу ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв.
Керiвництво Групи вважає, що на 31 грудня 2017 року тлумачення Групою вiдповiдного законодавства є належним, i що податкова позицiя компанiї буде вiдстояна.
Умовнi зобов’язання щодо iнших юридичних питань
У ходi звичайної господарської дiяльностi Група бере участь у судових процесах та до неї висуваються певнi претензiї. На думку керiвництва, рiшення, прийнятi за
цими справами, не матимуть суттєвого впливу на консолiдований фiнансовий стан або результати дiяльностi Групи.
Умовнi зобов’язання щодо придбання основних засобiв
Станом на 31 грудня 2017 року Група має короткостроковi договiрнi зобов’язання щодо придбання основних засобiв у сумi приблизно 38,789 тис. грн (31 грудня 2016
року: 1,267 тис. грн (перераховано)).
Контрактнi зобов’язання за договорами операцiйної оренди
Група в якостi орендаря заключила ряд договорiв операцiйної оренди землi та iнших основних засобiв строком вiд одного до сорока дев’яти рокiв. Мiнiмальнi оренднi
платежi майбутнiх перiодiв по зазначеним договорам представленi таким чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано 1 сiчня 2016
перераховано
Протягом одного року 9,199 9,661 9,661
Вiд 1 до 5 рокiв 20,999 26,726 32,914
Бiльше 5 рокiв 119,898 123,371 126,843
Всього 150,096 159,758 169,418
24. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Група визнає необхiднiсть забезпечення ефективних i дiєвих процесiв з управлiння ризиками. Основнi фiнансовi ризики Групи виникають вiд фiнансових iнструментiв
i представленi ризиками змiни курсiв обмiну валют, вiдсоткових ставок, а також кредитним ризиком i ризиком лiквiдностi.
Управлiння капiталом
Група управляє своїм капiталом з метою забезпечення того, щоб пiдприємства Групи були здатнi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, одночасно
забезпечуючи максимальний прибуток акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу боргових iнструментiв та власного капiталу. Метою полiтики Групи з управлiння
капiталом є забезпечення i пiдтримання оптимальної структури капiталу для зниження загальних витрат капiталу i гнучкостi Групи щодо доступу до ринкiв капiталу.
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв
Основнi фiнансовi активи та зобов’язання Групи станом на 31 грудня були представленi таким чином:
Примiтки 31 грудня 2017 31 грудня 2016
перераховано
Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 193,733 148,956
Торгова дебiторська заборгованiсть 6 566,583 501,886
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 7 8,474 8,505
Всього фiнансових активiв 768,790 659,347
Фiнансовi зобов’язання
Кредиторська заборгованiсть 12 317,419 213,560
Позики 13 712,242 935,553
Всього фiнансових зобов’язань 1,029,661 1,149,113
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою ризик того, що фiнансовi результати Групи зазнають несприятливого впливу вiд змiн курсiв обмiну валют. Крiм того, валютне
законодавство України суттєво впливає на можливiсть управлiння валютним ризиком. Група не використовує жодних похiдних фiнансових iнструментiв для
управлiння ризиком змiни курсiв валют, водночас, керiвництво Групи намагається зменшити вплив такого ризику шляхом збiльшення долi експортних контрактiв та
зберiгання грошових коштiв та їх еквiвалентiв у твердих валютах.
Монетарнi активи та зобов'язання Групи станом на 31 грудня 2017 року були деномiнованi у таких валютах:
Примiтки Долар США Євро Росiй-ський рубль Гривня Всього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 49,034 68,507 11,920 64,272 193,733
Торгова дебiторська заборгованiсть 6 6,822 96,281 148,272 315,208 566,583
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 7 - - - 8,474 8,474
Всього фiнансових активiв 55,856 164,788 160,192 387,954 768,790

Зобов’язання
Кредиторська заборгованiсть 12 8,977 69,682 58,504 180,256 317,419
Позики 13 712,242 - - - 712,242
Всього фiнансових зобов’язань 721,219 69,682 58,504 180,256 1,029,661
Загальна чиста позицiя (665,363) 95,106 101,688 207,698 (260,871)
24. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження)
Монетарнi активи та зобов'язання Групи станом на 31 грудня 2016 року (перераховано) були деномiнованi у таких валютах:
Примiтки Долар США Євро Росiй-ський рубль Гривня Всього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 1,426 953 21,540 125,037 148,956
Торгова дебiторська заборгованiсть 6 7,540 53,878 201,776 238,692 501,886
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 7 - - - 8,505 8,505
Всього фiнансових активiв 8,966 54,831 223,316 372,234 659,347
Зобов’язання
Кредиторська заборгованiсть 12 7,006 53,023 47,647 105,884 213,560
Позики 13 935,553 - - - 935,553
Всього фiнансових зобов’язань 942,559 53,023 47,647 105,884 1,149,113
Загальна чиста позицiя (933,593) 1,808 175,669 266,350 (489,766)
У вiдповiдностi до МСФЗ 7, валютнi ризики виникають в результатi використання фiнансових iнструментiв, деномiнованих у валютi, яка не є функцiональною
валютою, i мають монетарний характер. При цьому не враховуються валютнi ризики трансляцiї. Нижченаведена таблиця демонструє чутливiсть прибутку Компанiї до
оподаткування до допустимо-можливої змiни курсу обмiну валют, за умови, що всi iншi змiннi залишаються незмiнними.
На 31 грудня 2017 року Рiст
(зниження) Ефект на прибуток до оподаткування
Змiна курсу валют: гривня/долар США 10% (66,536)
Змiна курсу валют: гривня/долар США -14% 93,151
Змiна курсу валют: гривня/євро 10% 9,511
Змiна курсу валют: гривня/євро -18% (17,119)
Змiна курсу валют: гривня/росiйський рубль 20% 20,338
Змiна курсу валют: гривня/росiйський рубль -20% (20,338)
На 31 грудня 2016 року (перераховано) Рiст
(зниження) Ефект на прибуток до оподаткування
Змiна курсу валют: гривня/долар США 15% (140,039)
Змiна курсу валют: гривня/долар США -35% 326,758
Змiна курсу валют: гривня/євро 17% 307
Змiна курсу валют: гривня/євро -35% (633)
Змiна курсу валют: гривня/росiйський рубль 27% 47,431
Змiна курсу валют: гривня/росiйський рубль -37% (64,998)
24. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження)
Ризик змiни вiдсоткових ставок
Ризик змiни вiдсоткових ставок являє собою ризик того, що фiнансовi результати Групи зазнають несприятливого впливу змiн плаваючих вiдсоткових ставок. Група
отримала позики зi змiнною вiдсотковою ставкою (прив’язаною до ставки LIBOR). Група не використовує жодних похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння
ризиком змiни вiдсоткових ставок.
Наведений нижче аналiз чутливостi до змiн вiдсоткових ставок проводився по фiнансових iнструментах з плаваючою вiдсотковою ставкою на пiдставi припущення про
те, що їх величина станом на звiтну дату не змiнювалася впродовж року.
На 31 грудня 2017 року Рiст
(зниження) Ефект на прибуток до оподаткування
Змiна процентної ставки, LIBOR 0.70% 3,988
Змiна процентної ставки, LIBOR -0.08% (436)
На 31 грудня 2016 року (перераховано) Рiст
(зниження) Ефект на прибуток до оподаткування
Змiна процентної ставки, LIBOR 0.60% 4,849
Змiна процентної ставки, LIBOR -0.08% (647)
Кредитний ризик
Кредитний ризик Групи, головним чином, стосується її торгової дебiторської заборгованостi та грошових коштiв та їх еквiвалентiв, та проаналiзований у вiдповiдних
примiтках. Максимальна сума ризику дорiвнює сумi балансової вартостi цих активiв.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Група не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв погашення. Позицiя лiквiдностi Групи ретельно
контролюється i управляється. Група використовує систему бюджетування i прогнозу грошових коштiв для того, щоб забезпечити наявнiсть достатнiх коштiв для
виконання своїх платiжних зобов’язань.
У нижченаведених таблицях представлена iнформацiя про залишки фiнансових зобов’язань Групи за строками погашення, передбачених угодами, якi дiяли станом на
31 грудня 2017 та 2016 рокiв. Таблицi складенi на основi недисконтованих потокiв грошових коштiв вiд фiнансових зобов’язань на найбiльш ранню дату, на яку Група
може бути зобов’язана здiйснити оплату. Таблицi включають потоки грошових коштiв як вiд основної суми заборгованостi, так i вiд вiдсоткiв.
Станом на 31 грудня 2017 року:
Примiтки До 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Всього
Кредиторська заборгованiсть 12 317,419 - - 317,419
Позики 13 37,849 142,470 627,145 807,464
Всього 355,268 142,470 627,145 1,124,883
24. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження)
Станом на 31 грудня 2016 року (перераховано):
Примiтки До 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Всього
Кредиторська заборгованiсть 12 213,560 - - 213,560
Позики 13 389,220 587,783 - 977,003
Всього 602,780 587,783 - 1,190,563
д/н

д/н
д/н
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Обрання та припинення повноважень членiв наглядової ради

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Ні

Так
Наглядова рада

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій
товариства

д/н

Інше (зазначити)

д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

4

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

д/н
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 нагдядової ради не створювались нiякi
комiтети

Інші (запишіть)

У складi нагдядової ради не створювались нiякi
комiтети

У складi нагдядової ради не створювались нiякi комiтети
У складi нагдядової ради не створювались нiякi комiтети
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

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

Ні

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
Нових членiв Наглядової ради було обрано
Загальними Зборами акцiонерiв, що вiдбулися
25.10.2013 року.

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової
ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

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 виконавчого
органу

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 зовнішнього 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

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть):

Ні

X
Усi цi питання прописанi у Статутi Товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі даних
НКЦПФР про ринок цінних
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

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (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
Раз на рік

X
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Не змiнювало

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

З власної iнiцiативи

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

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

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) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом
останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: ; 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
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному
товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"

Територія
Організаційно-правова
форма господарювання

за ЄДРПОУ

01882551

за КОАТУУ

4412500000

за КОПФГ

234

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

2018 | 01 | 01

17.21

1148

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

вул.Менделєєва, буд. 67, м.Рубiжне, обл.Луганська, 93006

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

1000

163

805

76

первісна вартість

1001

1130

1957

425

накопичена амортизація

1002

967

1152

349

Незавершені капітальні інвестиції

1005

15687

46011

4989

Основні засоби:

1010

833536

751958

1641602

первісна вартість

1011

934328

950359

1641602

знос

1012

100792

198401

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

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

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

242943

240433

206587

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

4762

5760

3391

Усього за розділом I

1095

1097091

1044967

1856645

Запаси

1100

244607

353678

148624

Виробничі запаси

1101

153925

212207

99575

Незавершене виробництво

1102

31860

48506

31580

Готова продукція

1103

58441

92699

17300

Товари

1104

381

266

169

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

415448

528035

169135

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

40268

38930

23141

з бюджетом

1135

45459

43980

46680

у тому числі з податку на прибуток

1136

39759

22577

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4030

3435

6130

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

82646

Гроші та їх еквіваленти

1165

123464

175825

6314

Готівка

1166

9

27

26

Рахунки в банках

1167

123455

175798

6288

Витрати майбутніх періодів

1170

4656

4643

3051

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

877932

1148526

485721

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

1975023

2193493

2342366

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

16754

16754

16754

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

462273

410600

837467

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

327168

687563

743554

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

806195

1114917

1597775

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

15844

8495

102689

Пенсійні зобов’язання

1505

3724

5971

2358

Довгострокові кредити банків

1510

0

233556

467475

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

324672

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

19568

572694

572522

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Пасив
I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

935553

154014

88233

за товари, роботи, послуги

1615

170223

277537

69144

за розрахунками з бюджетом

1620

7257

6806

619

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1021

1130

1723

за розрахунками з оплати праці

1630

4675

5814

2873

за одержаними авансами

1635

6224

32557

4903

за розрахунками з учасниками

1640

32

32

32

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

19912

23050

4422

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

4363

4942

120

Усього за розділом IІІ

1695

1149260

505882

172069

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1975023

2193493

2342366

Примітки

Звiтнiсть складено вiдповiдно до МСФЗ

Керівник

Г.М.Мiнiн

Головний бухгалтер

М.О.Банькова

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
01882551

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

3662131

2746828

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -2928432 )

( -2177226 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

733699

569602

Стаття

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

37263

18258

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -67945 )

( -56414 )

Витрати на збут

2150

( -283040 )

( -192848 )

Інші операційні витрати

2180

( -23223 )

( -10793 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

396754

327805

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

13401

8213

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -84940 )

( -196854 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -11155 )

( -2907 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

314060

136257

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-5338

9897

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

308722

146154

збиток

2355

(0)

(0)

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код рядка

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

308722

146154

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

2985991

2134216

Витрати на оплату праці

2505

149899

123062

Відрахування на соціальні заходи

2510

29567

24246

Амортизація

2515

98548

100691

Інші операційні витрати

2520

38635

55065

Разом

2550

3302640

2437280

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

14006171

14006171

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

14006171

14006171

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

22.04

10.44

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

22.04

10.44

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Звiтнiсть складено вiдповiдно до МСФЗ

Керівник

Г.М.Мiнiн

Головний бухгалтер

М.О.Банькова

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
01882551

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі

3280
3290

(0)
(0)

(0)
(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

( 64 )

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

Не складався

Керівник

Г.М.Мiнiн

Головний бухгалтер

М.О.Банькова

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
01882551

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

1

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

2

3

4

5

6

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування

3500

314060

0

136257

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

98548

X

100691

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

14457

0

2218

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць

3515

9078

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
та інших негрошових операцій

3520

16549

0

106778

-8483

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

2712

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових
інвестицій

3524

2510

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

67309

X

76769

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

221157

0

89651

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

113718

0

12884

Збільшення (зменшення) поточних біологічних
активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

118059

0

86733

Зменшення (збільшення) іншої поточної
дебіторської заборгованості

3554

10977

0

0

27259

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх
періодів

3556

13

0

0

79

Зменшення (збільшення) інших оборотних
активів

3557

0

370

37304

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

126092

0

0

7501

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

430158

0

334044

0

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

3561

111070

0

0

16209

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

13138

6642

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

109

0

0

28

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

3564

1139

0

1000

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх
періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних
зобов’язань

3567

26912

0

1094

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

430158

0

334044

0

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

3200

0

X

0

X

3205

102

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

8213

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

69526

X

6998

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3295

0

69424

1215

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

251170

X

170433

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

43036

X

54435

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

X

0

X

1700

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

14167

X

5094

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

308373

0

229962

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

52361

0

105297

0

Залишок коштів на початок року

3405

123464

X

18167

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

175825

0

123464

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

Звiтнiсть складено вiдповiдно до МСФЗ

Керівник

Г.М.Мiнiн

Головний бухгалтер

М.О.Банькова

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

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

01882551

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

1

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

16754

462273

0

0

327168

0

0

806195

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

16754

462273

0

0

327168

0

0

806195

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

308722

0

0

308722

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне

заохочення
Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-51673

0

0

51673

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

-51673

0

0

360395

0

0

308722

Залишок на
кінець року

4300

16754

410600

0

0

687563

0

0

1114917

Примітки

Звiтнiсть складено вiдповiдно до МСФЗ

Керівник

Г.М.Мiнiн

Головний бухгалтер

М.О.Банькова

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"

Територія
Організаційно-правова
форма господарювання

за ЄДРПОУ

01882551

за КОАТУУ

4412500000

за КОПФГ

234

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

2018 | 01 | 01

17.21

1815

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

вул.Менделєєва, буд. 67, м.Рубiжне, обл.Луганська, 93006

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

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

1000

342

1370

373

первісна вартість

1001

1968

3322

875

накопичена амортизація

1002

1626

1952

502

Незавершені капітальні інвестиції

1005

49849

56695

76685

Основні засоби:

1010

1146460

1101839

1831359

первісна вартість

1011

1263406

1329761

1831359

знос

1012

116946

227922

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

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

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

606

55

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

5847

6315

5593

Усього за розділом I

1095

1203104

1166274

1914010

Запаси

1100

359785

491520

184705

Виробничі запаси

1101

199062

269497

130841

Незавершене виробництво

1102

81327

102650

31605

Готова продукція

1103

77740

118653

21909

Товари

1104

1656

720

350

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

501886

566583

179876

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

47807

54600

25574

з бюджетом

1135

59618

59450

57613

у тому числі з податку на прибуток

1136

42184

22579

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

8505

8474

1077

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

82872

Гроші та їх еквіваленти

1165

148956

193733

29433

Готівка

1166

46

103

41

Рахунки в банках

1167

148910

193630

29392

Витрати майбутніх періодів

1170

6703

6851

3868

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0
0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

1133260

1381211

565018

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

2336364

2547485

2479028

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

16754

16754

16754

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

527866

475467

894304

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

128032

150868

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

420985

751279

795736

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

0

Усього за розділом I

1495

1093637

1394368

1706794

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

36544

28754

109143

Пенсійні зобов’язання

1505

3724

5971

2361

Довгострокові кредити банків

1510

0

233556

467475

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

324672

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

0

Пасив
I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

40268

592953

578979

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

935553

154014

88233

за товари, роботи, послуги

1615

208408

311508

81315

за розрахунками з бюджетом

1620

14426

14148

4644

у тому числі з податку на прибуток

1621

3799

5541

0

за розрахунками зі страхування

1625

2136

1554

2837

за розрахунками з оплати праці

1630

5968

8332

4225

за одержаними авансами

1635

7751

38025

5610

за розрахунками з учасниками

1640

32

32

32

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

23033

26640

5757

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

5152

5911

602

Усього за розділом IІІ

1695

1202459

560164

193255

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

2336364

2547485

2479028

Розкриття iнформацiї щодо нематерiальних активiв Групи ПАТ «РКТК» (стр.
1000, 1001, 1002 "Балансу").
Нематерiальнi активи Групи – це в основному програмне забеспечення, яке
облiковується 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). Первiсна вартiсть на початок року становила 1
968 тис. грн. Сума зносу дорiвнювала - 1 626 тис. грн. Залишкова вартiсть
нематерiальних активiв на початок року - 342 тис. грн. Протягом звiтного перiоду
було придбано нематерiальних активiв на суму 1 697 тис. грн., балансова вартiсть
вибуття за перiод - 353 тис. грн. Курсова рiзниця, яка виникла в вартостi НМА
дочiрнього пiдприємства «Пекеджинг Кубань» дорiвнює 1 тис. грн. доходу.
Нарахування зносу за рiк дорiвнює - 317 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду
первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 3 322 тис. грн. Сума зносу на
кiнець перiоду - 1 952 тис. грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на
кiнець перiоду – 1 370 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо незавершених капiтальних iнвестицiях Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 1005 "Балансу").
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (будiвництво i невстановлене обладнання)
вiдображаються за iсторичною вартiстю, яка включає 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 критерiям
капiталiзацiї, визнаються у складi консолiдованого прибутку або збитку того
перiоду, в якому вони були понесенi. Незавершене будiвництво не
амортизується. На початок звiтного перiоду незавершенi капiтальнi iнвестицiї
становили 49 849 тис. грн., на кiнець року – 56 695 тис. грн. Протягом звiтного
перiоду було придбано капiтальних iнвестицiй на суму 85 555 тис. грн., вибуття
капiтальних iнвестицiй (полiпшено та/або введено в експлуатацiю основних
засобiв та нематерiальних активiв) за рiк становить 74 328 тис. грн. Курсова
рiзниця, яка виникла в вартостi незавершених капiтальних iнвестицiй дорiвнює
306 тис. грн. доходу. Знецiнено активiв на 4 687 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо основних засобiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1010,
1011, 1012 "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.. Починаючи з 2004 року пiдприємство залучає незалежних
оцiнювачiв для здiйснення оцiнки основних засобiв вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв з оцiнки. Переоцiнки проводяться iз достатньою регулярнiстю так,
щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз
застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду. Переоцiнена
(справедлива) вартiсть основних засобiв на початок року становила 1 146 460 тис.
грн. Протягом звiтного перiоду було надходження основних засобiв на суму 72
631 тис. грн., вибуло активiв на 6 156 тис. грн. Курсова рiзниця, яка виникла в

вартостi iноземного пiдприємства Групи дорiвнює 12 398 тис. грн. доходу.
Нараховано зносу за рiк - 138 794 тис. грн. У 2017-му роцi переоцiнка активiв
була проведена лише на дочiрньому пiдприємствi «Пекеджинг Кубань».
Зростання вартостi активiв пiсля переоцiнки вiдбулось на 15 300 тис. грн.
Основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо яких iснує обмеження права
власностi, немає. Оцiнена (справедлива) вартiсть основних засобiв на кiнець року
пiсля переоцiнки становить 1 101 839 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо вiдстрочених податкових активiв Групи ПАТ «РКТК»
(стр. 1045 "Балансу").
Вiдстроченi податковi активи визнаються та оцiнюються у вiдповiдностi до
вимог Мiжнародних стандартiв бугалтерського облiку. Балансова вартiсть
вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного
перiоду та 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, 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.
У 2017 роцi вiдбулось зменшення вiдстрочених податкових активiв Групи з 606
тис. грн. до 55 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо iнших необоротних активiв Групи ПАТ «РКТК» (стр.
1090 "Балансу").
У статтi «Iншi необоротнi активи» Група вiдображає такi показники:
довгострокова частина передоплати податку на прибуток, якщо залишок
передплати не може бути реалiзований шляхом повернення коштiв iз державного
бюджету, або шляхом залiку у рахунок податкових зобов’язань перед державним
бюджетом протягом наступних 12 мiсяцiв, та передплати за основнi засоби. На
початок звiтного року передоплати за основнi засоби становили 5 847 тис. грн., на
кiнець року – 6 315 тис. грн., довгострокової частини п/о з податку на прибуток
на початок i кiнець року немає, вся заборгованiсть з податку на прибуток визнана
як короткострокова.
Розкриття iнформацiї щодо запасiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1100-1110
"Балансу").
Запаси складаються iз сировини, яка використовується у процесi виробництва;
незавершеного виробництва; напiвфабрикатiв та готової продукцiї; запасних
частин представлених витратними запасними частинами для технiчного
обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають критерiям капiталiзацiї, та
визнаються у складi консолiдованого прибутку або збитку того перiоду, в якому
вони були понесенi. 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 2017 року залишки запасiв були представленi таким чином: - сировина i
витратнi матерiали в сумi 201 323 тис. грн.; - запаснi частини - 68 174 тис. грн.; незавершене виробництво i напiвфабрикати - 102 650 тис. грн.; - готова продукцiя
- 118 653 тис. грн.; товари для перепродажу - 720 тис. грн. Всього вартiсть запасiв
на кiнець року дорiвнює 491 520 тис.грн.
Розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги ГРУПИ ПАТ «РКТК» (стр. 1125 "Балансу").
Торгова дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будьякого резерву пiд знецiнення. На торгову дебiторську заборгованiсть вiдсотки не
нараховуються. На кожну звiтну дату торгова дебiторська заборгованiсть,
прострочена бiльше нiж на 30 днiв пiсля дати погашення згiдно з договором,
оцiнюється на предмет можливостi її вiдшкодування. Коли подiя знецiнення
будь-якого iндивiдуального об’єкта торгової дебiторської заборгованостi стає
очевидною, формується спецiальний резерв для покриття збиткiв вiд цiєї
непогашеної суми. Iсторичний досвiд свiдчить, що торгова дебiторська
заборгованiсть, прострочена понад 360 днiв, є безнадiйною, на всю торгову
заборгованiсть бiше одного року визнється резерв сумнiвної заборгованостi у
розмiрi 100%.
Станом на 31 грудня 2017 року чиста дебiторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги дорiвнює 566 583 тис. грн., у тому числi торгова дебiторська
заборгованiсть – 596 222 тис. грн., резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної
заборгованостi – 29 639 тис. грн, у тому числи визнано в у консолiдованому
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збитку за 2017 рiк – 20 882 тис. грн. Заборгованiсть 5 найбiльших дебiторiв ПАТ
«РКТК» дорiвнює 117 471 тис. грн. :
ПрАТ "Монделiс Україна", м.Тростянець 40 602
Procter & Gamble International Operations S.A., Швейцарiя 28 964
Etex Building Performance S.A., Ромуния 19 048
ТДВ "СIНIАТ", м.Бахмут 16 220
ООО "Проктер энд Гембл Менюфекчуринг Украина", Покрiв 12 637
Розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi за розрахунками Групи
ПАТ «РКТК» (стр. 1130-1155 "Балансу").
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на кiнець звiтного року
дорiвнює 54 600 тис. грн., та скадається з передоплат за транспортнi, страховi та
iншi послуги у сумi 30 713 тис. грн., передоплат постачальникам за сировину та
витратнi матерiали – 19 466 тис. грн., передоплат постачальникам за запаснi
частини – 8 040 тис. грн., а також з резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної
заборгованостi у сумi 3 619 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на початок звiтного
року становила 59 618 тис. грн., у тому числi з податку на прибуток 42 184 тис.
грн., з ПДВ до вiдшкодування – 17 329 тис. грн., з iнших податкiв – 105 тис. грн.
На кiнець року сума дебiторської заборгованостi за податками - 59 450 тис.грн, у
тому числi з податку на прибуток 22 579 тис. грн. ., з ПДВ до вiдшкодування – 36
743 тис. грн., з iнших податкiв – 128 тис. грн.
У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi найбiльшу частину складає
дебiторська заборгованiсть вiд реалiзацiї товарiв та послуг, не пов’язаних з
основною дiяльнiстю та iнше. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець
звiтного року дорiвнює 8 474 тис. грн., та скадається з заборгованостi у сумi 17
369 тис. грн. та резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi у сумi 8
895 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо грошових коштiв та їх еквiвалентiв Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 1165-1167 "Балансу").
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти у касi, 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 становила 148 956 тис. грн., у тому
числi короткостроковi депозити в банках – 30 010 тис. грн., грошовi кошти на
поточних рахунках в банках -118 495 тис. грн., транзитнi рахунки в банках - 405
тис. грн., грошовi кошти у касi - 46 тис. грн. На кiнець року сума коштiв
становить 193 733 тис. грн., у тому числi короткостроковi депозити в банках – 50
110 тис. грн., грошовi кошти на поточних рахунках в банках -128 476 тис. грн.,
транзитнi рахунки в банках - 15 044 тис. грн., грошовi кошти у касi - 103 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо витрат майбутнiх перiодiв Групи ПАТ «РКТК» (стр.
1170 "Балансу").
У складi витрат майбутнiх перiодiв найбiльшу вагу мають витрати по
страхуванню цiлiсного майнового комплексу, транспортних засобiв та
громадської вiдповiдальностi. Розмiр витрат майбутнiх перiодiв на початок
звiтного року становив 6 703 тис. грн На кiнець звiтного року витрати майбутнiх
перiодiв становлять 6 851 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо статутного капiталу ПАТ «РКТК» (стр. 1400
"Балансу").
Останнi змiни в зареєстрованом капiталi ПАТ «РКТК» вiдбулись у 2006 роцi.
Вартiсть затвердженого та повнiстю сплаченого капiталу у сумi 26 582 тис. грн.,
була скоригована до 21 197 тис. грн. у вiдповiдностi до вимог МСБО 29
„Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї”. Також вiдбулась лiквiдацiя акцiй
Материнської компанiї на суму 4 443 тис. грн. з урахуванням гiперiнфляцii. В
звiтностi статутний капiтал визнається за справедливою собiвартiстю, та
становить 16 754 тис. грн. Ця сума 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 капiталу у дооцiнках Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1405
"Балансу").
В скадi статтi капiталу у дооцiнках вiдображаеться дооцiнка основних засобiв.
Розмiр капiталу у дооцiнках на початок звiтного року становить 527 866 тис. грн.,
на кiнець року – 475 467 тис. грн. Використання резерву переоцiнки у зв’язку iз
амортизацiєю та вибуттям основних засобiв за звiтний перiод дорiвнюе 65 634
тис. грн., збiльшення дооцiнки в результатi переоцiнки основних засобiв у 2017
роцi, за вирахуванням впливу вiдстроченого податку за звiтнiй перiод становить
13 235 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо накопиченої курсової рiзницi та нерозподiленого
прибутку Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1412 - 1420 "Балансу").
Нерозподiлений прибуток з урахуванням курсової рiзницi збiльшився за звiтнiй
перiод на 353 130 тис. грн. (за рахунок використання резерву переоцiнки
основних засобiв, що вибули, за вирахуванням впливу вiдстроченого податку за
звiтнiй перiод – 65 634 тис. грн., зростання накопиченої курсової рiзницi – 22 836

тис. грн., чистих доходiв Групи за 2017 рiк в сумi 265 112 тис. грн., та вiд’ємного
значення сукупного доходу – 452 тис. грн). На кiнець звiтного перiоду
нерозподiлений прибуток разом з накопиченими курсовими рiзницями становить
902 147 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо вiдстрочених податкових зобов’язань Групи ПАТ
«РКТК» (стр.1500 "Балансу").
Вiдстроченi податковi зобов’язання в основному 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 36 544 тис. грн., на кiнець – 28 754 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 пенсiйних зобов’язань Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1505
"Балансу").
ПАТ «РКТК» нараховує резерв пенсiйних зобов’язаннь для робiтникiв, якi мають
право на достроковий вихiд на пенсiю у порядку вказаному в Законодавствi
України. Пенсiйнi зобов’язання на початок звiтного року становили 3 724 тис.
грн., на кiнець року – 5 971 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо довгострокових кредитiв банкiв Групи ПАТ «РКТК»
(стр. 1510 "Балансу").
У статтi довгострокових кредитiв банкiв Групи ПАТ «РКТК» вiдображена
довгострокова позика, отримана вiд групи кредиторiв, агентом за якою виступає
Citibank Europe. Довгострокова частина позики на кiнець року дорiвнює 233 556
тис.грн., на початок звiтного року зобов’язань за довгостроковими кредитами
банкiв немає, це пов’язано з тим, що на початок року вся непогашена частина
боргу була класифiкована як короткострокова.
Розкриття iнформацiї щодо iнших довгострокових зобов’язань Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 1515 "Балансу").
У статтi iнших довгострокових зобов’язань Групи ПАТ «РКТК» вiдображенi
зобов’язання за довгостроковими позиками, отриманими вiд DS Smith Ukraine
Ltd та Komelinco Trading LTD. Заборгованiсть за довгостроковими позиками на
кiнець року дорiвнює 277 866 тис.грн., заборгованiсть по вiдсоткам – 46 806
тис.грн. Згiдно з кредитними угодами, погашення заборгованостi по позикам та
вiдсоткам повинно початися пiсля погашення позики, отриманої вiд групи
кредиторiв, агентом за якою виступає Citibank Europe. На початок року, всi
зобов’язання класифiкованi як короткостроковi.
Розкриття iнформацiї щодо короткострокових кредитiв банкiв Групи ПАТ
«РКТК» (стр. 1600 "Балансу").
В складi статтi короткострокових кредитiв Група вiдображає балансову вартiсть
отриманих короткострокових кредитiв та овердрафту. У 2017 роцi
короткострокових кредитiв банкiв та овердрафту не було.
Розкриття iнформацiї щодо поточної заборгованостi за довгостроковими
зобов’язаннями Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1610 "Балансу").
У статтi поточної заборгованостi за довгостроковими зобов’язаннями ПАТ
«РКТК» на кiнець року вiдображенi короткостроковi зобов’язання за
довгостроковою позикою, отриманою вiд групи кредиторiв, агентом за якою
виступає Citibank Europe. Заборгованiсть за позику дорiвнює 136 796 тис.грн.,
заборгованiсть по вiдсоткам – 17 218 тис.грн. На початок звiтного перiоду
заборгованiсть за довгостроковою позикою, отриманою вiд групи кредиторiв,
агентом за якою виступає Citibank Europe дорiвнювала – 623 271 тис.грн.
Заборгованiсть за позики, отриманi вiд DS Smith Ukraine Ltd та Komelinco Trading
LTD – 269 190 тис. грн. Заборгованiсть за вiдсотками становила 43 092 тис.
Розкриття iнформацiї щодо кредиторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1615 "Балансу").
Кредиторська заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю, за
вирахуванням витрат на здiйснення операцiй, а у подальшому облiковується за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Станом на 31 грудня 2017 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги дорiвнює 311 508 тис. грн., у тому числi заборгованiсть за сировину –
237 425 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за послуги – 59 941 тис. грн.,
заборгованiсть за основнi засоби та супутнi послуги – 9 788 тис. грн.,
кредиторська заборгованiсть за комунальнi послуги – 4 354 тис. грн.
Заборгованiсть перед 5 найбiльшими кредиторами ПАТ «РКТК» дорiвнює 120
180 тис. грн.:
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", Рубiжне 51 625
"TSC Sp.z.o", Польща 30 066
ТОВ "IНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА", Київ 18 228
"Roxcel Handelsges", Австрiя 12 065
ООО "МК Картон", Росiя 8 196
Група здiйснює полiтику з управлiння фiнансовими ризиками для забезпечення

того, щоб кредиторська заборгованiсть виплачувалася згiдно iз заздалегiдь
узгодженими кредитними умовами.
Розкриття iнформацiї щодо розрахункiв з бюджетом, розрахункiв зi страхування,
кредиторської заборгованiстi з оплати працi Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1620 - 1630
"Балансу").
На початок року кредиторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом
становила 14 426 тис. грн., у тому числi з податку на прибуток – 3 799 тис. грн., з
ПДВ – 5 591 тис. грн., з iнших податкiв – 5 036 тис. грн. Кредиторська
заборгованiсть по розрахункам зi страхування – 2 136 тис. грн. Кредиторська
заборгованiсть по розрахункам з оплати працi – 5 968 тис. грн. Станом на 31
грудня 2017 року кредиторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом
дорiвнює 14 148 тис. грн., у тому числi з з податку на прибуток – 5 541 тис. грн., з
ПДВ – 4 443 тис. грн., з iнших податкiв – 4 164 тис. грн. Кредиторська
заборгованiсть по розрахункам зi страхування – 1 554 тис. грн. Кредиторська
заборгованiсть по розрахункам з оплати працi – 8 332 тис. грн. Група ПАТ
«РКТК» своєчасно сплачує заробiтну плату та робить внески до державного та
мiсцевого бюджетiв, просроченої заборгованостi по розрахункам з бюджетом, зi
страхування та з оплати працi немає.
Розкриття iнформацiї щодо поточної кредиторської заборгованостi за
одержаними авансами Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1635 "Балансу").
На початок року кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
дорiвнювала 7 751 тис. грн., на кiнець року сума за поточними зобов’язаннями з
одержаних авансiв значно зросла i становить 38 025 тис. грн. Зростання
пов’язанне зi збiльшенням передоплатних угод з покупцями готової продукцiї.
Заборгованiсть перед 5 найбiльшими покупцями - кредиторами ПАТ «РКТК»
дорiвнює 24 827 тис. грн.:
’ять найбiльших покупцiв - кредиторiв ПАТ «РКТК», тис. грн.:
Fortex International AB, Швецiя 12 845
ООО "АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ", Бiларусь 5 569
ТОВ «Фабрика 1900», Грузiя 2 189
ТОВ "DIAMOND IDEAL BUSINESS", Узбекiстан 2 123
LLC “ OLTIN VODIY EXPORT”, Узбекiстан 2 101
Розкриття iнформацiї щодо кредиторської заборгованостi за розрахунками з
учасниками Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1640 "Балансу").
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками протягом 2017 року не
змiнювалась та становить 32 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо поточних забезпечень Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1660
"Балансу").
Група визнає зобов’язання з оплати вiдпусток на кожну звiтну дату. Забезпечення
виплат персоналу на початок 2017 року становило 23 033 тис. грн., та складається
з резерву невикористаних вiдпусток. Забезпечення виплат персоналу на кiнець
року дорiвнює 26 640 тис. грн
Розкриття iнформацiї щодо iнших поточних зобов’язань Групи ПАТ «РКТК»
(стр. 1690 "Балансу").
У складi iншої поточної кредиторської заборгованостi вiдображена кредиторська
заборгованiсть за товари та послуги, не пов’язанi безпосередньо з основним
виробництвом – заборгованiсть за банкiвське обслуговування, кредиторська
заборгованiсть за канцтовари, спецодяг, алiменти та iнше. Заборгованiсть на
початок звiтного року складала 5 152 тис. грн., на кiнець року – 5 911 тис. грн.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
01882551

(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

4331093

3297691

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

-3481974

-2627876

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:
прибуток

2090

849119

669815

Стаття

збиток

2095

0

0

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

32256

27868

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -123673 )

( -102836 )

Витрати на збут

2150

( -353773 )

( -245107 )

Інші операційні витрати

2180

( -40396 )

( -15827 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

363533

333913

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

13906

8549

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -84940 )

( -196854 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -16461 )

( -6892 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

276038

138716

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-10926

-2357

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

265112

136359

збиток

2355

(0)

(0)

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код рядка

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

15491

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

22836

83431

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-452

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

37875

83431

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

2256

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

35619

83431

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

300731

219790

Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

265112

136359

неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

300731

219790

неконтрольованій частці

2485

0

0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

3465950

2530137

Витрати на оплату праці

2505

255705

202925

Відрахування на соціальні заходи

2510

55061

44611

Амортизація

2515

139111

139449

Інші операційні витрати

2520

105717

63672

Разом

2550

4021544

2980794

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

14006171

14006171

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

14006171

14006171

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

18.93

9.74

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

18.93

9.74

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Дохiд вiд реалiзацiї за 2017 рiк дорiвнює 4 331 093 тис. грн. та був представлений
операцiями продажу картону та паперу – 1 564 551 тис. грн. та гофротари – 2 766
542 тис. грн. Готова продукцiя була реалiзована на внутрiшньому ринку – 2 065
777 тис. грн. та на експорт – 2 265 316 тис. грн. Доходи вiд реалiзацiї товару
визнаються, коли Група передала усi iстотнi ризики i вигоди, пов’язанi з
власнiстю на товар, якi залежать вiд умов постачання, що зазначенi в договорах
купiвлi-продажу товарiв. 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.
Собiвартiсть реалiзацiї за 2017 рiк дорiвнює 3 481 974 тис. грн. та була
представлена таким чином: спожита сировина – 2 326 661 тис. грн., спожитi
природний газ та iншi комунальнi послуги – 650 297 тис. грн., знос та
амортизацiя – 134 544 тис. грн., заробiтна плата та вiдповiднi податки – 202 493
тис. грн., витрати на технiчне обслуговування – 135 518 тис. грн., iншi виробничi
витрати – 32 461 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи за 2017 рiк склали 32 256 тис. грн. та були представленi
операцiями: - дохiд вiд надання послуг – 14 876 тис. грн., - дохiд вiд операцiйної
курсової рiзницi – 8 512 тис. грн., -дохiд вiд реалiзацiї запасiв – 6 313 тис. грн.,
арендний дохiд – 321 тис. грн., iншi операцiйнi доходи - 2 234 тис. грн.
Загальногосподарськi та адмiнiстративнi витрати за 2017 рiк склали 123 673 тис.
грн. та були представленi таким чином: заробiтна плата та вiдповiднi податки –
76 459 тис. грн., страхування - 6 506 тис. грн., професiйнi та iншi послуги – 8 356
тис. грн., транспортнi витрати – 3 376 тис. грн., податки, крiм податку на
прибуток пiдприємств - 8 860 тис. грн., комiсiйнi банкiв – 6 502 тис. грн., витрати
на технiчне обслуговування – 4 444 тис. грн., знос та амортизацiя – 1 930 тис.
грн., iншi витрати – 7 240 тис. грн.
Витрати на збут за 2017 рiк склали 353 773 тис. грн. та були представленi:
транспортнi витрати – 310 819 тис. грн., заробiтна плата та вiдповiднi податки –
29 386 тис. грн., професiйнi та iншi послуги – 4 243 тис. грн., витрати на ремонт
та обслуговування – 2 573 тис. грн., знос та амортизацiя - 1 919 тис. грн., iншi
витрати 4 833 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати за 2017 рiк склали 40 396 тис. грн. та були представленi
таким чином: формування резерву сумнiвної заборгованостi – 20 622 тис. грн.,
заробiтна плата та вiдповiднi податки – 2 428 тис. грн., ., витрати вiд знецiнення

Примітки

запасiв – 4 647 тис. грн., штрафи та пеня – 4 846 тис. грн., професiйнi та iншi
послуги – 1 376 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 6 477 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи за 2017 рiк склали 13 906 тис. грн. та були представленi
операцiями доходу вiд процентiв по депозитам та поточним.
Фiнансовi витрати за 2017 рiк склали 84 940 тис. грн. та були представленi таким
чином: витрати на сплату процентiв – 61 817 тис. грн., комiсiї банкiв – 5 492 тис.
грн., збиток вiд операцiй по обмiну валюти – 17 631 тис. грн.
Iншi витрати за 2017 рiк склали 16 461 тис. грн. та були представленi таким
чином: збиток вiд вибуття ОЗ – 5 536 тис. грн., збиток вiд списання iнвестицiй –
62 тис. грн., збиток вiд переоцiнки ОЗ – 193 тис. грн., збиток вiд списання кап.
Iнвестицiй – 4 687 тис. грн., списання соцiальної сфери – 4 851 тис. грн., iншi
витрати - 1 132 тис. грн.
Витрати (дохiд) з податку на прибуток за 2017 рiк склали 10 926 тис. грн.
расходiв. Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за рiк, який
закiнчився 31 грудня 2017 року, були представленi таким чином: витрати з
поточного податку на прибуток – 22 768 тис. грн., та вигода вiд вiдстроченого
податку – 11 842 тис. грн. 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. В такому
випадку податки також визнаються у складi iнших сукупних доходiв або
власного капiталу, або коли вони виникають у результатi первiсного облiку
об’єднання пiдприємств.
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв в складi сукупних доходiв за 2017 рiк
дорiвнює 15 491 тис. грн. Для вiдображення основних засобiв по справедливiй
вартостi, Група проводить переоцiнки iз достатньою регулярнiстю. В роздiлi
сукупного доходу наводиться сума дооцiнки об’єктiв основних засобiв звiтного
перiоду, зменшена на суму уцiнки таких об’єктiв в межах сум ранiше проведених
дооцiнок.
Накопиченi курсовi рiзницi в складi сукупних доходiв за 2017 рiк склали 22 836
тис. грн. доходу. В роздiлi сукупного доходу наводяться курсовi рiзницi, якi
виникають вiдносно закордонних фiнансових iнвестицiй (ЗАТ "Пекеджинг
Кубань").
Iнший сукупний дохiд за 2017 рiк склав 452 тис. грн. збитку. У складi iншого
сукупного доходу наводяться коригування, якi вiдносяться до минулих рокiв,
найбiльша сума - це списання неодержаних податкових накладних.
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом за 2017 рiк
дорiвнює 2 256 тис. грн. В роздiлi сукупного доходу наводиться сума податку на
прибуток, нарахованого на дооцiнку об’єктiв основних засобiв звiтного перiоду.

Керівник

Г.М.Мiнiн

Головний бухгалтер

М.О.Банькова

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
01882551

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі

3280
3290

(0)
(0)

(0)
(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

Не складався

Керівник

Г.М.Мiнiн

Головний бухгалтер

М.О.Банькова

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
01882551

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

1

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

2

3

4

5

6

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування

3500

276038

0

138716

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

139111

X

139449

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

26406

0

4787

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць

3515

9078

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
та інших негрошових операцій

3520

18880

0

106442

-8812

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

795

0

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

3523

5434

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових
інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

-67309

X

-76769

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

201134

0

34627

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

134234

0

17948

Збільшення (зменшення) поточних біологічних
активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

70042

0

23708

Зменшення (збільшення) іншої поточної
дебіторської заборгованості

3554

12404

0

0

32913

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх
періодів

3556

0

49

0

1285

Зменшення (збільшення) інших оборотних
активів

3557

0

9213

41227

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

126464

0

0

36938

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

467586

0

403410

0

3561

107474

0

0

40501

за розрахунками з бюджетом

3562

0

13403

0

2131

за розрахунками зі страхування

3563

0

582

1

0

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

за розрахунками з оплати праці

3564

2364

0

1663

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх
періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних
зобов’язань

3567

30611

0

4030

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

7494

X

15580

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

460092

0

387830

0

3200

0

X

0

X

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

необоротних активів

3205

722

X

4365

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

8549

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

108636

X

58464

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3295

0

107914

0

45550

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

251170

X

170433

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

43036

X

54435

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

14167

X

5094

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

308373

0

229962

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

43804

0

112318

0

Залишок коштів на початок року

3405

148956

X

31922

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

973

0

4716

0

Залишок коштів на кінець року

3415

193733

0

148956

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Звiтнiсть складено вiдповiдно до МСФЗ
Рух коштiв вiдображається у звiтi за трьома видами дiяльностi: операцiйної,
iнвестицiйної та фiнансової.
Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi, що характеризується рухом
коштiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг), вiд надання права користування
активами (оренда, лiцензiї), сплати постачальникам, виплат працiвникам тощо.
Iнформацiя про рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi може бути
одержана iз застосуванням прямого або непрямого методiв. Група складає звiт
про рух грошових коштiв непрямим методом.
Непрямий метод передбачає визначення суми чистого надходження (чистої
витрати) в результатi операцiйної дiяльностi через послiдовне коригування
показника прибутку (збитку) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування,
наведеного у звiтi про фiнансовi результати. Коригування здiйснюється з метою
врахування впливу:
- змiн у складi запасiв, операцiйної дебiторської та кредиторської заборгованостi;
- негрошових операцiй;
- доходiв i витрат, пов'язаних з iнвестицiйною та фiнансовою дiяльнiстю.
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування у 2017 роцi
склали 276 038 тис. доходу.
Результати дiяльностi коригуються на не грошовi операцiї:
- на нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв у сумi
139 111 тис. грн., яка зменшує прибуток пiдприємства, але не призводить до
витрати його коштiв;

Примітки

- на забезпечення резервiв у сумi 26 406 тис. грн., у тому числi на покриття
збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi у сумi 20 622 тис. грн.;
- на нереалiзованi курсовi рiзницi у сумi 9 078 тис. грн;
- на результати вiд неоперацiйної дiяльностi та iнших негрошових операцiй на
загальну суму 18 880 тис. грн., яка склалась iз нарахованих фiнансових доходiв та
витрат (вiдсоткiв), результатiв вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних
активiв, змiни вартостi основних засобiв в результатi переоцiнки, списання до
чистої вартостi реалiзацiї запасiв та курсових рiзниць, нетто. Оскiльки цi операцiї
не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, то вони вiдрахувуються вiд загальної суми
прибутку вiд звичайної дiяльностi, а також змiни валютних курсiв, це операцiї не
пов'язанi з рухом коштiв, урахування таких курсових рiзниць дає змогу уникнути
завищення або заниження коштiв у процесi операцiйної дiяльностi.
- на витрати на сплату вiдсоткiв та комiсiй за користування позиковими коштами,
якi склали 67 309 тис. грн.;
- на збiльшення оборотних активiв на загальну суму 201 134 тис. грн. склалось iз
змiн у торговой дебiторськой заборгованостi, витратах майбутнiх перiодiв, iнших
оборотних активах, податках до вiдшкодування та запасах;
- на збiльшення поточних зобов'язань на загальну суму 126 464 тис. грн. склалось
iз змiн у кредиторської заборгованостi, iнших короткострокових зобов’язаннях,
розрахунках з оплати працi та зi страхування, поточних забезпеченнях, iнших
довгострокових зобов’язаннях та податкових зобов’язаннях;
- на витрати на сплату податка на прибуток склали 7 494 тис. грн.
Зростання чистих грошових коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi у 2017
роцi дорiвнює 460 092 тис. грн..
Iнвестицiйна дiяльнiсть – це сукупнiсть операцiй з придбання та продажу
довгострокових (необоротних) активiв, а також короткострокових (поточних)
фiнансових iнвестицiй. Iнвестицiйна дiяльнiсть у звiтному роцi була
представлена операцiями:
- надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв склали 722 тис. грн..;
- витрати на придбання необоротних активiв склали 108 636 тис. грн..
Надходження вiд вiдсоткiв отриманих у сумi 13 906 тис. грн.. не вiдображене у
складi iнвестицiйної дiяльнiстi, а включенi в загальну суму операцiйної дiяльнiстi
в частинi операцiй по вiдсоткам.
Зменшення чистих грошових коштiв, отриманих вiд iнвестицiйнiй дiяльностi
дорiвнює 107 914 тис. грн..
Фiнансова дiяльнiсть – це дiяльнiсть, яка призводить до змiн розмiру власного i
позикового капiталу, дiяльнiсть включає отримання i повернення ресурсiв
власникам та кредиторам. Фiнансова дiяльнiсть у звiтному роцi була
представлена операцiями:
- погашення позик, яке дорiвнює 251 170 тис. грн..
- витрачання на сплату вiдсоткiв, яке дорiвнює 43 036 тис. грн..
- витрачання на сплату комiсiї банкiв, яке дорiвнює 14 167 тис. грн..
Зменшення чистих грошових коштiв, отриманих вiд фiнансової дiяльностi
складає 308 373 тис. грн..
Всього збiльшення чистих грошових коштiв за звiтний перiод дорiвнює 43 804
тис. грн.
Залишок коштiв на початок року складав 148 956 тис. грн.
Зростання грошових коштiв вiд змiн курсiв за звiтний перiод дорiвнює 973 тис.
грн.
Залишок коштiв на кiнець року складає 193 733 тис. грн.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

01882551

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.
Належить власникам материнської компанії
Стаття

1

нерозподілений
Код
прибуток
неоплачений вилучений
рядка зареєстрований капітал у додатковий резервний
всього
капітал
дооцінках
капітал
капітал
(непокритий
капітал
капітал
збиток)

Неконтрольована
частка

Разом

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на
початок року

4000

16754

527866

0

0

549017

0

0

1093637

0

1093637

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

16754

527866

0

0

549017

0

0

1093637

0

1093637

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

265112

0

0

265112

0

265112

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

-452

0

0

-452

0

-452

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111

0

13235

0

0

0

0

0

13235

0

13235

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

22836

0

0

22836

0

22836

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
4114
спільних
підприємств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на

матеріальне
заохочення
Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-65634

0

0

65634

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

-52399

0

0

353130

0

0

300731

0

300731

Залишок на
кінець року

4300

16754

475467

0

0

902147

0

0

1394368

0

1394368

Примітки

Звiтнiсть складено вiдповiдно до МСФЗ
Акцiонерний капiтал Компанiї становить 16754 тис. грн. складався iз 14006171
затвердженої, випущеної та повнiстю оплаченої простої акцiї iз урахуванням
впливу гiперiнфляцiї, який був розрахований iз використанням вiдповiдних
iндексiв згiдно вимог МСБО 29 „Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” та
iнших коригувань згiдно з МСФЗ. Усi акцiї мають однаковi права голосу i права
на отримання дивiдендiв.
Акцiонерний капiтал Материнської компанiї складався iз 14,006,171
затвердженої, випущеної та повнiстю оплаченої простої акцiї номiнальною
вартiстю 1.5 гривнi кожна. Усi акцiї мають однаковi права голосу i права на
отримання дивiдендiв.
Згiдно зi статутом Компанiї, акцiонери Групи та їх частки участi станом на 31
грудня 2015 та 2014 рокiв були представленi таким чином:
- „ДС Смiт Україна” Лтд за кiлькiстю акцiй 6946632 шт.;
- „Комелiнко Трейдинг” Лтд за кiлькiстю акцiй 6946632 шт.;
- iншi за кiлькiстю акцiй 112907 шт.
Власний капiтал – це частина в активах, що залишається пiсля вирахування
зобов’язань. Джерелами власного капiталу Групи у звiтi про власний капiтал є:
- Зареєстрований капiтал;
- Капiтал у дооцiнках;
- Нерозподiлений прибуток;
- Накопичена курсова рiзниця, яка виникає при переведеннi результатiв та
фiнансового стану закордонної господарської одиницi у валюту подання
звiтностi.
Опис змiн у власному капiталi вiдображен у примiтках до консолiдованого
балансу у розкриттi статей власного капiталу.

Керівник

Г.М.Мiнiн

Головний бухгалтер
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Розкриття iнформацiї щодо нематерiальних активiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1000, 1001, 1002 "Балансу").
Нематерiальнi активи Групи – це в основному програмне забеспечення, яке облiковується 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). Первiсна вартiсть на початок року становила 1 968 тис. грн. Сума
зносу дорiвнювала - 1 626 тис. грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на початок року - 342 тис. грн. Протягом звiтного перiоду
було придбано нематерiальних активiв на суму 1 697 тис. грн., балансова вартiсть вибуття за перiод - 353 тис. грн. Курсова рiзниця, яка
виникла в вартостi НМА дочiрнього пiдприємства «Пекеджинг Кубань» дорiвнює 1 тис. грн. доходу. Нарахування зносу за рiк дорiвнює
- 317 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 3 322 тис. грн. Сума зносу на кiнець
перiоду - 1 952 тис. грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на кiнець перiоду – 1 370 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо незавершених капiтальних iнвестицiях Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1005 "Балансу").
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (будiвництво i невстановлене обладнання) вiдображаються за iсторичною вартiстю, яка включає
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 критерiям капiталiзацiї,
визнаються у складi консолiдованого прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi. Незавершене будiвництво не
амортизується. На початок звiтного перiоду незавершенi капiтальнi iнвестицiї становили 49 849 тис. грн., на кiнець року – 56 695 тис.
грн. Протягом звiтного перiоду було придбано капiтальних iнвестицiй на суму 85 555 тис. грн., вибуття капiтальних iнвестицiй
(полiпшено та/або введено в експлуатацiю основних засобiв та нематерiальних активiв) за рiк становить 74 328 тис. грн. Курсова
рiзниця, яка виникла в вартостi незавершених капiтальних iнвестицiй дорiвнює 306 тис. грн. доходу. Знецiнено активiв на 4 687 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо основних засобiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1010, 1011, 1012 "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.. Починаючи з 2004 року пiдприємство
залучає незалежних оцiнювачiв для здiйснення оцiнки основних засобiв вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв з оцiнки. Переоцiнки
проводяться iз достатньою регулярнiстю так, щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз
застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду. Переоцiнена (справедлива) вартiсть основних засобiв на початок року
становила 1 146 460 тис. грн. Протягом звiтного перiоду було надходження основних засобiв на суму 72 631 тис. грн., вибуло активiв на
6 156 тис. грн. Курсова рiзниця, яка виникла в вартостi iноземного пiдприємства Групи дорiвнює 12 398 тис. грн. доходу. Нараховано
зносу за рiк - 138 794 тис. грн. У 2017-му роцi переоцiнка активiв була проведена лише на дочiрньому пiдприємствi «Пекеджинг
Кубань». Зростання вартостi активiв пiсля переоцiнки вiдбулось на 15 300 тис. грн. Основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо
яких iснує обмеження права власностi, немає. Оцiнена (справедлива) вартiсть основних засобiв на кiнець року пiсля переоцiнки
становить 1 101 839 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо вiдстрочених податкових активiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1045 "Балансу").
Вiдстроченi податковi активи визнаються та оцiнюються у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв бугалтерського облiку.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду та 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, 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. У 2017 роцi вiдбулось зменшення вiдстрочених податкових активiв Групи з
606 тис. грн. до 55 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо iнших необоротних активiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1090 "Балансу").
У статтi «Iншi необоротнi активи» Група вiдображає такi показники: довгострокова частина передоплати податку на прибуток, якщо
залишок передплати не може бути реалiзований шляхом повернення коштiв iз державного бюджету, або шляхом залiку у рахунок
податкових зобов’язань перед державним бюджетом протягом наступних 12 мiсяцiв, та передплати за основнi засоби. На початок
звiтного року передоплати за основнi засоби становили 5 847 тис. грн., на кiнець року – 6 315 тис. грн., довгострокової частини п/о з
податку на прибуток на початок i кiнець року немає, вся заборгованiсть з податку на прибуток визнана як короткострокова.
Розкриття iнформацiї щодо запасiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1100-1110 "Балансу").
Запаси складаються iз сировини, яка використовується у процесi виробництва; незавершеного виробництва; напiвфабрикатiв та готової
продукцiї; запасних частин представлених витратними запасними частинами для технiчного обслуговування основних засобiв, якi не
вiдповiдають критерiям капiталiзацiї, та визнаються у складi консолiдованого прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були
понесенi. 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 2017 року залишки запасiв були представленi
таким чином: - сировина i витратнi матерiали в сумi 201 323 тис. грн.; - запаснi частини - 68 174 тис. грн.; - незавершене виробництво i
напiвфабрикати - 102 650 тис. грн.; - готова продукцiя - 118 653 тис. грн.; товари для перепродажу - 720 тис. грн. Всього вартiсть запасiв
на кiнець року дорiвнює 491 520 тис.грн.
Розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги ГРУПИ ПАТ «РКТК» (стр. 1125 "Балансу").
Торгова дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за
вирахуванням будь-якого резерву пiд знецiнення. На торгову дебiторську заборгованiсть вiдсотки не нараховуються. На кожну звiтну
дату торгова дебiторська заборгованiсть, прострочена бiльше нiж на 30 днiв пiсля дати погашення згiдно з договором, оцiнюється на
предмет можливостi її вiдшкодування. Коли подiя знецiнення будь-якого iндивiдуального об’єкта торгової дебiторської заборгованостi
стає очевидною, формується спецiальний резерв для покриття збиткiв вiд цiєї непогашеної суми. Iсторичний досвiд свiдчить, що торгова
дебiторська заборгованiсть, прострочена понад 360 днiв, є безнадiйною, на всю торгову заборгованiсть бiше одного року визнється
резерв сумнiвної заборгованостi у розмiрi 100%.
Станом на 31 грудня 2017 року чиста дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги дорiвнює 566 583 тис. грн., у тому числi
торгова дебiторська заборгованiсть – 596 222 тис. грн., резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi – 29 639 тис. грн, у тому

числи визнано в у консолiдованому збитку за 2017 рiк – 20 882 тис. грн. Заборгованiсть 5 найбiльших дебiторiв ПАТ «РКТК» дорiвнює
117 471 тис. грн. :
ПрАТ "Монделiс Україна", м.Тростянець 40 602
Procter & Gamble International Operations S.A., Швейцарiя 28 964
Etex Building Performance S.A., Ромуния 19 048
ТДВ "СIНIАТ", м.Бахмут 16 220
ООО "Проктер энд Гембл Менюфекчуринг Украина", Покрiв 12 637
Розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi за розрахунками Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1130-1155 "Балансу").
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на кiнець звiтного року дорiвнює 54 600 тис. грн., та скадається з передоплат за
транспортнi, страховi та iншi послуги у сумi 30 713 тис. грн., передоплат постачальникам за сировину та витратнi матерiали – 19 466 тис.
грн., передоплат постачальникам за запаснi частини – 8 040 тис. грн., а також з резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi
у сумi 3 619 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на початок звiтного року становила 59 618 тис. грн., у тому числi з податку на
прибуток 42 184 тис. грн., з ПДВ до вiдшкодування – 17 329 тис. грн., з iнших податкiв – 105 тис. грн. На кiнець року сума дебiторської
заборгованостi за податками - 59 450 тис.грн, у тому числi з податку на прибуток 22 579 тис. грн. ., з ПДВ до вiдшкодування – 36 743
тис. грн., з iнших податкiв – 128 тис. грн.
У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi найбiльшу частину складає дебiторська заборгованiсть вiд реалiзацiї товарiв та
послуг, не пов’язаних з основною дiяльнiстю та iнше. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного року дорiвнює 8 474
тис. грн., та скадається з заборгованостi у сумi 17 369 тис. грн. та резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi у сумi 8 895
тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо грошових коштiв та їх еквiвалентiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1165-1167 "Балансу").
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти у касi, 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 становила 148 956 тис. грн., у тому числi короткостроковi депозити в банках – 30 010 тис. грн., грошовi кошти
на поточних рахунках в банках -118 495 тис. грн., транзитнi рахунки в банках - 405 тис. грн., грошовi кошти у касi - 46 тис. грн. На
кiнець року сума коштiв становить 193 733 тис. грн., у тому числi короткостроковi депозити в банках – 50 110 тис. грн., грошовi кошти
на поточних рахунках в банках -128 476 тис. грн., транзитнi рахунки в банках - 15 044 тис. грн., грошовi кошти у касi - 103 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо витрат майбутнiх перiодiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1170 "Балансу").
У складi витрат майбутнiх перiодiв найбiльшу вагу мають витрати по страхуванню цiлiсного майнового комплексу, транспортних
засобiв та громадської вiдповiдальностi. Розмiр витрат майбутнiх перiодiв на початок звiтного року становив 6 703 тис. грн На кiнець
звiтного року витрати майбутнiх перiодiв становлять 6 851 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо статутного капiталу ПАТ «РКТК» (стр. 1400 "Балансу").
Останнi змiни в зареєстрованом капiталi ПАТ «РКТК» вiдбулись у 2006 роцi. Вартiсть затвердженого та повнiстю сплаченого капiталу у
сумi 26 582 тис. грн., була скоригована до 21 197 тис. грн. у вiдповiдностi до вимог МСБО 29 „Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї”. Також вiдбулась лiквiдацiя акцiй Материнської компанiї на суму 4 443 тис. грн. з урахуванням гiперiнфляцii. В звiтностi
статутний капiтал визнається за справедливою собiвартiстю, та становить 16 754 тис. грн. Ця сума 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 капiталу у дооцiнках Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1405 "Балансу").
В скадi статтi капiталу у дооцiнках вiдображаеться дооцiнка основних засобiв. Розмiр капiталу у дооцiнках на початок звiтного року
становить 527 866 тис. грн., на кiнець року – 475 467 тис. грн. Використання резерву переоцiнки у зв’язку iз амортизацiєю та вибуттям
основних засобiв за звiтний перiод дорiвнюе 65 634 тис. грн., збiльшення дооцiнки в результатi переоцiнки основних засобiв у 2017 роцi,
за вирахуванням впливу вiдстроченого податку за звiтнiй перiод становить 13 235 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо накопиченої курсової рiзницi та нерозподiленого прибутку Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1412 - 1420 "Балансу").
Нерозподiлений прибуток з урахуванням курсової рiзницi збiльшився за звiтнiй перiод на 353 130 тис. грн. (за рахунок використання
резерву переоцiнки основних засобiв, що вибули, за вирахуванням впливу вiдстроченого податку за звiтнiй перiод – 65 634 тис. грн.,
зростання накопиченої курсової рiзницi – 22 836 тис. грн., чистих доходiв Групи за 2017 рiк в сумi 265 112 тис. грн., та вiд’ємного
значення сукупного доходу – 452 тис. грн). На кiнець звiтного перiоду нерозподiлений прибуток разом з накопиченими курсовими
рiзницями становить 902 147 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо вiдстрочених податкових зобов’язань Групи ПАТ «РКТК» (стр.1500 "Балансу").
Вiдстроченi податковi зобов’язання в основному 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 36 544 тис. грн., на кiнець – 28 754 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 пенсiйних зобов’язань Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1505 "Балансу").
ПАТ «РКТК» нараховує резерв пенсiйних зобов’язаннь для робiтникiв, якi мають право на достроковий вихiд на пенсiю у порядку
вказаному в Законодавствi України. Пенсiйнi зобов’язання на початок звiтного року становили 3 724 тис. грн., на кiнець року – 5 971
тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо довгострокових кредитiв банкiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1510 "Балансу").
У статтi довгострокових кредитiв банкiв Групи ПАТ «РКТК» вiдображена довгострокова позика, отримана вiд групи кредиторiв,
агентом за якою виступає Citibank Europe. Довгострокова частина позики на кiнець року дорiвнює 233 556 тис.грн., на початок звiтного
року зобов’язань за довгостроковими кредитами банкiв немає, це пов’язано з тим, що на початок року вся непогашена частина боргу
була класифiкована як короткострокова.
Розкриття iнформацiї щодо iнших довгострокових зобов’язань Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1515 "Балансу").
У статтi iнших довгострокових зобов’язань Групи ПАТ «РКТК» вiдображенi зобов’язання за довгостроковими позиками, отриманими
вiд DS Smith Ukraine Ltd та Komelinco Trading LTD. Заборгованiсть за довгостроковими позиками на кiнець року дорiвнює 277 866
тис.грн., заборгованiсть по вiдсоткам – 46 806 тис.грн. Згiдно з кредитними угодами, погашення заборгованостi по позикам та вiдсоткам
повинно початися пiсля погашення позики, отриманої вiд групи кредиторiв, агентом за якою виступає Citibank Europe. На початок року,
всi зобов’язання класифiкованi як короткостроковi.
Розкриття iнформацiї щодо короткострокових кредитiв банкiв Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1600 "Балансу").
В складi статтi короткострокових кредитiв Група вiдображає балансову вартiсть отриманих короткострокових кредитiв та овердрафту. У
2017 роцi короткострокових кредитiв банкiв та овердрафту не було.

Розкриття iнформацiї щодо поточної заборгованостi за довгостроковими зобов’язаннями Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1610 "Балансу").
У статтi поточної заборгованостi за довгостроковими зобов’язаннями ПАТ «РКТК» на кiнець року вiдображенi короткостроковi
зобов’язання за довгостроковою позикою, отриманою вiд групи кредиторiв, агентом за якою виступає Citibank Europe. Заборгованiсть за
позику дорiвнює 136 796 тис.грн., заборгованiсть по вiдсоткам – 17 218 тис.грн. На початок звiтного перiоду заборгованiсть за
довгостроковою позикою, отриманою вiд групи кредиторiв, агентом за якою виступає Citibank Europe дорiвнювала – 623 271 тис.грн.
Заборгованiсть за позики, отриманi вiд DS Smith Ukraine Ltd та Komelinco Trading LTD – 269 190 тис. грн. Заборгованiсть за вiдсотками
становила 43 092 тис.
Розкриття iнформацiї щодо кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1615 "Балансу").
Кредиторська заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiй, а у
подальшому облiковується за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Станом на 31 грудня
2017 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги дорiвнює 311 508 тис. грн., у тому числi заборгованiсть за сировину –
237 425 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за послуги – 59 941 тис. грн., заборгованiсть за основнi засоби та супутнi послуги – 9 788
тис. грн., кредиторська заборгованiсть за комунальнi послуги – 4 354 тис. грн.
Заборгованiсть перед 5 найбiльшими кредиторами ПАТ «РКТК» дорiвнює 120 180 тис. грн.:
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", Рубiжне 51 625
"TSC Sp.z.o", Польща 30 066
ТОВ "IНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА", Київ 18 228
"Roxcel Handelsges", Австрiя 12 065
ООО "МК Картон", Росiя 8 196
Група здiйснює полiтику з управлiння фiнансовими ризиками для забезпечення того, щоб кредиторська заборгованiсть виплачувалася
згiдно iз заздалегiдь узгодженими кредитними умовами.
Розкриття iнформацiї щодо розрахункiв з бюджетом, розрахункiв зi страхування, кредиторської заборгованiстi з оплати працi Групи
ПАТ «РКТК» (стр. 1620 - 1630 "Балансу").
На початок року кредиторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом становила 14 426 тис. грн., у тому числi з податку на
прибуток – 3 799 тис. грн., з ПДВ – 5 591 тис. грн., з iнших податкiв – 5 036 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть по розрахункам зi
страхування – 2 136 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть по розрахункам з оплати працi – 5 968 тис. грн. Станом на 31 грудня 2017
року кредиторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом дорiвнює 14 148 тис. грн., у тому числi з з податку на прибуток – 5 541
тис. грн., з ПДВ – 4 443 тис. грн., з iнших податкiв – 4 164 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть по розрахункам зi страхування – 1 554
тис. грн. Кредиторська заборгованiсть по розрахункам з оплати працi – 8 332 тис. грн. Група ПАТ «РКТК» своєчасно сплачує заробiтну
плату та робить внески до державного та мiсцевого бюджетiв, просроченої заборгованостi по розрахункам з бюджетом, зi страхування та
з оплати працi немає.
Розкриття iнформацiї щодо поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1635 "Балансу").
На початок року кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами дорiвнювала 7 751 тис. грн., на кiнець року сума за поточними
зобов’язаннями з одержаних авансiв значно зросла i становить 38 025 тис. грн. Зростання пов’язанне зi збiльшенням передоплатних угод
з покупцями готової продукцiї.
Заборгованiсть перед 5 найбiльшими покупцями - кредиторами ПАТ «РКТК» дорiвнює 24 827 тис. грн.:
’ять найбiльших покупцiв - кредиторiв ПАТ «РКТК», тис. грн.:
Fortex International AB, Швецiя 12 845
ООО "АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ", Бiларусь 5 569
ТОВ «Фабрика 1900», Грузiя 2 189
ТОВ "DIAMOND IDEAL BUSINESS", Узбекiстан 2 123
LLC “ OLTIN VODIY EXPORT”, Узбекiстан 2 101
Розкриття iнформацiї щодо кредиторської заборгованостi за розрахунками з учасниками Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1640 "Балансу").
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками протягом 2017 року не змiнювалась та становить 32 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо поточних забезпечень Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1660 "Балансу").
Група визнає зобов’язання з оплати вiдпусток на кожну звiтну дату. Забезпечення виплат персоналу на початок 2017 року становило 23
033 тис. грн., та складається з резерву невикористаних вiдпусток. Забезпечення виплат персоналу на кiнець року дорiвнює 26 640 тис.
грн
Розкриття iнформацiї щодо iнших поточних зобов’язань Групи ПАТ «РКТК» (стр. 1690 "Балансу").
У складi iншої поточної кредиторської заборгованостi вiдображена кредиторська заборгованiсть за товари та послуги, не пов’язанi
безпосередньо з основним виробництвом – заборгованiсть за банкiвське обслуговування, кредиторська заборгованiсть за канцтовари,
спецодяг, алiменти та iнше. Заборгованiсть на початок звiтного року складала 5 152 тис. грн., на кiнець року – 5 911 тис. грн.
Дохiд вiд реалiзацiї за 2017 рiк дорiвнює 4 331 093 тис. грн. та був представлений операцiями продажу картону та паперу – 1 564 551 тис.
грн. та гофротари – 2 766 542 тис. грн. Готова продукцiя була реалiзована на внутрiшньому ринку – 2 065 777 тис. грн. та на експорт – 2
265 316 тис. грн. Доходи вiд реалiзацiї товару визнаються, коли Група передала усi iстотнi ризики i вигоди, пов’язанi з власнiстю на
товар, якi залежать вiд умов постачання, що зазначенi в договорах купiвлi-продажу товарiв. 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.
Собiвартiсть реалiзацiї за 2017 рiк дорiвнює 3 481 974 тис. грн. та була представлена таким чином: спожита сировина – 2 326 661 тис.
грн., спожитi природний газ та iншi комунальнi послуги – 650 297 тис. грн., знос та амортизацiя – 134 544 тис. грн., заробiтна плата та
вiдповiднi податки – 202 493 тис. грн., витрати на технiчне обслуговування – 135 518 тис. грн., iншi виробничi витрати – 32 461 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи за 2017 рiк склали 32 256 тис. грн. та були представленi операцiями: - дохiд вiд надання послуг – 14 876 тис. грн.,
- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi – 8 512 тис. грн., -дохiд вiд реалiзацiї запасiв – 6 313 тис. грн., арендний дохiд – 321 тис. грн.,
iншi операцiйнi доходи - 2 234 тис. грн.
Загальногосподарськi та адмiнiстративнi витрати за 2017 рiк склали 123 673 тис. грн. та були представленi таким чином: заробiтна плата
та вiдповiднi податки – 76 459 тис. грн., страхування - 6 506 тис. грн., професiйнi та iншi послуги – 8 356 тис. грн., транспортнi витрати –
3 376 тис. грн., податки, крiм податку на прибуток пiдприємств - 8 860 тис. грн., комiсiйнi банкiв – 6 502 тис. грн., витрати на технiчне
обслуговування – 4 444 тис. грн., знос та амортизацiя – 1 930 тис. грн., iншi витрати – 7 240 тис. грн.
Витрати на збут за 2017 рiк склали 353 773 тис. грн. та були представленi: транспортнi витрати – 310 819 тис. грн., заробiтна плата та
вiдповiднi податки – 29 386 тис. грн., професiйнi та iншi послуги – 4 243 тис. грн., витрати на ремонт та обслуговування – 2 573 тис. грн.,
знос та амортизацiя - 1 919 тис. грн., iншi витрати 4 833 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати за 2017 рiк склали 40 396 тис. грн. та були представленi таким чином: формування резерву сумнiвної
заборгованостi – 20 622 тис. грн., заробiтна плата та вiдповiднi податки – 2 428 тис. грн., ., витрати вiд знецiнення запасiв – 4 647 тис.

грн., штрафи та пеня – 4 846 тис. грн., професiйнi та iншi послуги – 1 376 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 6 477 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи за 2017 рiк склали 13 906 тис. грн. та були представленi операцiями доходу вiд процентiв по депозитам та
поточним.
Фiнансовi витрати за 2017 рiк склали 84 940 тис. грн. та були представленi таким чином: витрати на сплату процентiв – 61 817 тис. грн.,
комiсiї банкiв – 5 492 тис. грн., збиток вiд операцiй по обмiну валюти – 17 631 тис. грн.
Iншi витрати за 2017 рiк склали 16 461 тис. грн. та були представленi таким чином: збиток вiд вибуття ОЗ – 5 536 тис. грн., збиток вiд
списання iнвестицiй – 62 тис. грн., збиток вiд переоцiнки ОЗ – 193 тис. грн., збиток вiд списання кап. Iнвестицiй – 4 687 тис. грн.,
списання соцiальної сфери – 4 851 тис. грн., iншi витрати - 1 132 тис. грн.
Витрати (дохiд) з податку на прибуток за 2017 рiк склали 10 926 тис. грн. расходiв. Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за
рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року, були представленi таким чином: витрати з поточного податку на прибуток – 22 768 тис. грн.,
та вигода вiд вiдстроченого податку – 11 842 тис. грн. 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. В такому випадку податки також визнаються у складi iнших сукупних доходiв
або власного капiталу, або коли вони виникають у результатi первiсного облiку об’єднання пiдприємств.
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв в складi сукупних доходiв за 2017 рiк дорiвнює 15 491 тис. грн. Для вiдображення основних
засобiв по справедливiй вартостi, Група проводить переоцiнки iз достатньою регулярнiстю. В роздiлi сукупного доходу наводиться сума
дооцiнки об’єктiв основних засобiв звiтного перiоду, зменшена на суму уцiнки таких об’єктiв в межах сум ранiше проведених дооцiнок.
Накопиченi курсовi рiзницi в складi сукупних доходiв за 2017 рiк склали 22 836 тис. грн. доходу. В роздiлi сукупного доходу наводяться
курсовi рiзницi, якi виникають вiдносно закордонних фiнансових iнвестицiй (ЗАТ "Пекеджинг Кубань").
Iнший сукупний дохiд за 2017 рiк склав 452 тис. грн. збитку. У складi iншого сукупного доходу наводяться коригування, якi вiдносяться
до минулих рокiв, найбiльша сума - це списання неодержаних податкових накладних.
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом за 2017 рiк дорiвнює 2 256 тис. грн. В роздiлi сукупного доходу наводиться
сума податку на прибуток, нарахованого на дооцiнку об’єктiв основних засобiв звiтного перiоду.
Звiтнiсть складено вiдповiдно до МСФЗ
Акцiонерний капiтал Компанiї становить 16754 тис. грн. складався iз 14006171 затвердженої, випущеної та повнiстю оплаченої простої
акцiї iз урахуванням впливу гiперiнфляцiї, який був розрахований iз використанням вiдповiдних iндексiв згiдно вимог МСБО 29
„Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” та iнших коригувань згiдно з МСФЗ. Усi акцiї мають однаковi права голосу i права на
отримання дивiдендiв.
Акцiонерний капiтал Материнської компанiї складався iз 14,006,171 затвердженої, випущеної та повнiстю оплаченої простої акцiї
номiнальною вартiстю 1.5 гривнi кожна. Усi акцiї мають однаковi права голосу i права на отримання дивiдендiв.
Згiдно зi статутом Компанiї, акцiонери Групи та їх частки участi станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв були представленi таким чином:
- „ДС Смiт Україна” Лтд за кiлькiстю акцiй 6946632 шт.;
- „Комелiнко Трейдинг” Лтд за кiлькiстю акцiй 6946632 шт.;
- iншi за кiлькiстю акцiй 112907 шт.
Власний капiтал – це частина в активах, що залишається пiсля вирахування зобов’язань. Джерелами власного капiталу Групи у звiтi про
власний капiтал є:
- Зареєстрований капiтал;
- Капiтал у дооцiнках;
- Нерозподiлений прибуток;
- Накопичена курсова рiзниця, яка виникає при переведеннi результатiв та фiнансового стану закордонної господарської одиницi у
валюту подання звiтностi.
Опис змiн у власному капiталi вiдображен у примiтках до консолiдованого балансу у розкриттi статей власного капiталу.

