Титульний аркуш
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(дата реєстрації емітентом електронного документа)
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(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова правлiння
(посада)

Волга Iгор Анатолiйович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова
фабрика-Вайдманн"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00278735
4. Місцезнаходження: 11602, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, Малин, Приходька,
будинок 66
5. Міжміський код, телефон та факс: (04133) 6-72-22, (04133) 5-33-43
6. Адреса електронної пошти: info.wmpm@weidmann-group.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 21.09.2022, про затвердження річної
інформації (протокол №6)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна
установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
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Cкладова змiсту "2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу
рiчної iнформацiї, оскiльки ПрАТ "Вайдманн-МПФ" не була власником бiльше 5% акцiй (часток,
паїв) будь-якої юридичної особи в 2021 роцi.
Cкладова змiсту "4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "5. Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки Товариство не користувалося послугами рейтингових агенцiй. Товариство та його цiннi
папери не є такими, що потребують обов'язкового визначення рейтингової оцiнки вiдповiдно до вимог
законодавства. Визначення рейтингової оцiнки за власною iнiцiативою Товариство не проводило.
Cкладова змiсту "6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки ПрАТ "Вайдманн-МПФ" не
має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "7. Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки

вiдсутнi судовi справи, за якими розглядалися позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв
активiв Товариства станом на початок звiтного року, (провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi;
якi перебували на розглядi протягом звiтного року; рiшення за якими набрало чинностi у звiтному
роцi), стороною в яких виступає емiтент, його посадовi
В роздiлi звiту що вiдповiдає складовiй змiсту "10.2) iнформацiя про посадових осiб емiтента" не
зазначаються вiдомостi щодо Ревiзiйної комiсiї, оскiльки в 2019 роцi вiдповiдно до рiшення загальних
зборiв (протокол № 24 вiд 25.04.2019) повноваження Ревiзiйної комiсiї були припиненi (в приватному
акцiонерному товариствi обрання такого органу не є обов'язковим, на новий термiн Ревiзiйна комiсiя
не обиралась). До моменту припинення повноважень в Товариствi дiяла Ревiзiйна комiсiя в кiлькостi 2
осiб.
Cкладова змiсту "10.2) iнформацiя про посадових осiб емiтента: Iнформацiя про будь-якi винагороди
або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета
яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу
рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiн акцiонерiв, яким належать
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй.
Cкладова змiсту "14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних
з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "17.2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Cкладова змiсту "17.3 Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу
рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство є емiтентом простих iменних акцiй, iншi цiннi папери
Товариством не випускались.
Cкладова змiсту "17.4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки Товариство є емiтентом простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не
випускались.
Cкладова змiсту "17.5) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм
акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не випускало
iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад
0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки вiдсутнi такi працiвники Товариства, у власностi яких є акцiї у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу Товариства.
Cкладова змiсту "21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому
числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки будь-яких обмежень щодо
обiгу цiнних паперiв Товариства немає, в тому числi не передбачено необхiднiсть отримання вiд
Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не

включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.
Cкладова змiсту "25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "26. Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки такi договори не укладались.
Cкладова змiсту "34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки такi договори вiдсутнi.
Cкладова змiсту "36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "37. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "38. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "41. Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу
рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "45. Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не
є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Вайдманн-МПФ"
3. Дата проведення державної реєстрації
27.06.1994
4. Територія (область)
Житомирська обл.
5. Статутний капітал (грн)
8526432
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
475
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
17.12 - ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805
2) IBAN
UA743808050000000026008570886
3) поточний рахунок
UA743808050000000026008570886
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805
5) IBAN
UA823808050000000026000570958
6) поточний рахунок
UA823808050000000026000570958
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
0000175/7.8-19-04,
22.12.2020

Опис:
сума 37007,74 грн
2
0000176/7.8-19-04,
22.12.2020
Опис:
сума 7401,55 грн.

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про
виконання

Київська митниця
Держмитслужби

штраф

сплачено

Київська митниця
Держмитслужби

штраф

сплачено

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
В 2021 роцi було створено Виробництво картону та паперу й Сервiсну службу; змiнено назви
цеху 5 i цеху 6 на цех паперу та цех картону, вiдповiдно; Керiвнику Виробництва картону та
паперу були пiдпорядкованi цех картону, цех ламiнованого картону, цех паперу, цех ВОС та
котельний цех; Реорганiзовано ВГЕ та ВГМ у вiддiл адмiнiстрування ремонтiв та облiку
енергоресурсiв, цех КВПiА та електроцех у цех електрики та автоматики; Керiвнику сервiсної
служби були пiдпорядкованi вiддiл адмiнiстрування ремонтiв та облiку енергоресурсiв, цех
електрики та автоматики, РМЦ, КБ та РБД; Група з операцiйної досконалостi була
пiдпорядкована головi правлiння.
Дочiрнi пiдприємства вiдсутнi.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 451.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):
0.
Фонд оплати працi за 2021 рiк склав 107515,1 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати
працi збiльшився на 16759,5 тис.грн., що складає 16%.
Полiтика емiтента з управлiння персоналом полягає в залученнi та утриманнi талановитих
людей, створеннi умов для постiйного навчання працiвникiв, покращеннi їх умов працi та
мотивацiї до ефективної роботи, сприяннi розвитковi командної атмосфери та максимальному
використанню принципу командної роботи, заохоченнi таких норм поведiнки як вдячнiсть,
почуття вiдповiдальностi, бажання змiн, корпоративне мислення та дiї, справедливiсть та
терпимiсть, а також в пiдвищеннi одночасно вiддачi на залученi людськi ресурси та
привабливостi товариства як роботодавця на ринку працi.
Професiйна пiдготовка робiтникiв на виробництвi здiйснюється за робочими навчальними
планами та програмами, що розробляються i затверджуються товариством на основi типових
навчальних планiв та типових навчальних програм. У них вiдображаються змiни в технiцi,
технологiї, органiзацiї виробництва, вимоги товариства до конкретного робочого мiсця.
Пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв у
товариствi здiйснюється за такими формами:
- спецiалiзацiя;
- довгострокове пiдвищення квалiфiкацiї;
- короткострокове пiдвищення квалiфiкацiї;
- стажування.
Товариство застосовує також iншi форми пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, а саме семiнари,
тренiнги, семiнари-практикуми, семiнари-наради, конференцiї, форуми, курси вивчення
iноземної мови тощо.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПрАТ "Вайдманн-МПФ" є одним iз засновникiв i членом Асоцiацiї українських пiдприємств
целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр" з червня 2003 року. Асоцiацiя знаходиться за адресою:
02002, Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19.
Асоцiацiя є неприбутковою органiзацiєю. Її головною метою є розробка i реалiзацiя державної
комплексної програми розвитку паперової галузi України, координацiя спiльних дiй з
опрацювання загальних позицiй та iнтересiв членiв Асоцiацiї у сферi економiки, захист прав її
членiв, а також сприяння економiчному, технiчному та соцiальному розвитку пiдприємств
целюлозно-паперового комплексу України та органiзацiй, що працюють на ринку
картонно-паперової продукцiї. Асоцiацiя виконує також суспiльно-корисну роботу, досягнення
результатiв якої здiйснюється сприянням в реалiзацiї соцiально-економiчних проектiв i програм
України.
ПрАТ "Вайдманн-МПФ" є членом Європейської Бiзнес Асоцiацiї з 2007 року. Європейська
Бiзнес Асоцiацiя знаходиться за адресою: 04070, Україна, мiсто Київ, Андрiївський узвiз, 1 а.
Європейська Бiзнес Асоцiацiя - одна iз найбiльших органiзацiй мiжнародного бiзнесу в Українi.
Головна сфера дiяльностi - лобiювання колективних iнтересiв, зв'язок з європейським союзом,
iнформацiйна пiдтримка, представництво iнтересiв в дiлових та полiтичних колах,
впровадження європейських принципiв ведення бiзнесу.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими юридичними особами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного року пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2021 рiк була пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(МСБО).
Об'єкт основних засобiв визнається як актив у разi, якщо iснує ймовiрнiсть в майбутньому
отримати економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, та вартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Оцiнка об'єкта основних засобiв пiсля його визнання здiйснюється за собiвартiстю.
Амортизацiя основних фондiв та нематерiальних активiв нараховується за прямолiнiйним
методом згiдно строкiв корисного використання: - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 40
рокiв; машини та обладнання: - обладнання енергетичне - 10 рокiв; - картоно- та папероробне
обладнання - 10-20 рокiв; - обладнання вимiрювальне та регулювальне - 5 рокiв; - обладнання
лабораторне - 5 рокiв; - спецiалiзований внутрiшньозаводський транспорт i спец автомобiлi - 5
рокiв; - обладнання iнформацiйне (у т.ч. комп'ютерна технiка та програмнi засоби) - 4 роки; транспортнi засоби (за виключенням спецiалiзованого внутрiшньозаводського транспорту i
спецавтомобiлiв) - 5 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi):
- меблi спецiалiзованi та пристосування для виконання технологiчних операцiй - 4 роки; пристосування для зберiгання i транспортування - 4 роки; - меблi та офiсне оснащення - 8 рокiв;
- нематерiальнi активи - 4 роки.
Придбанi або виробленi запаси зараховуються на баланс Товариства за собiвартiстю. При
вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої вартостi.
Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi за амортизованою вартiстю на
дату балансу, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних

боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв визначається iз застосуванням методу абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi. Створення резерву сумнiвних боргiв здiйснюється не рiдше одного разу на рiк.
Дохiд визнається у перiодi та за умов: передачi юридичного права власностi на продукцiю
(роботи чи послуги) до покупця, Товариству в результатi продажу надiйдуть економiчнi вигоди i
їх можна достовiрно оцiнити та витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю,
також можна достовiрно оцiнити. Доходи i витрати включаються до складу звiту про фiнансовi
результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того
перiоду, до якого вони вiднесенi.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основнi види продукцiї:
- електроiзоляцiйний папiр та крепований папiр.
Сировиннi бази для виробництва: Росiя, Австрiя, Швецiя.
Доля в загальному обсязi реалiзацiї: Україна - 11%, країни СНД - 11%, країни дальнього
зарубiжжя - 78%.
Найбiльш впливовi конкуренти: АТ "Сегежський ЦБК" (Росiя), ТОВ "ПК "СКБМ", м.Серпухов
(Росiя), ТОВ "КИРОВПЕЙПЕР" (Росiя), Ahlstrom-Munksjo (Швецiя), Tervakoski Oy (Фiнляндiя).
Загальний обсяг виробництва електроiзоляцiйного паперу та крепованого паперу 261015,56
тис.грн.
- трансформаторний картон.
Сировиннi бази для виробництва: Росiя, Австрiя, Швецiя.
Доля в загальному обсязi реалiзацiї: Україна - 22%, країни СНД - 20%, країни дальнього
зарубiжжя - 58%.
Найбiльш впливовi конкуренти: ТОВ "Серпухiвський папiр" (Росiя), ENPAY (Туреччина),
Кремпель (Нiмеччина).
Загальний обсяг виробництва трансформаторного картону - 270293,12 тис.грн.
- папiр-основа для шпалер.
Сировиннi бази для виробництва: Росiя, Швецiя, Нiмеччина, Корея.
Доля в загальному обсязi реалiзацiї: Україна - 100%.
Найбiльш впливовi конкуренти: "KAMMERER" Нiмеччина, "Дрезден-папiр" Нiмеччина, New
Kalish Нiмеччина, Краснокамська фабрика держзнаку Росiя, Texnozell Нiмеччина.
Загальний обсяг виробництва паперу-основи для шпалер - 96867,20 тис.грн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Придбання:
2017 рiк:
1.Модернiзацiя (ремонт, полiпшення, реконструкцiя) ПРМ 15, РУ 0,4и кВ 2ТП-4, детектор
металевий та складовi частини, будiвля кафе "Ритм", машина "Zwik", машина папероробна
"Брудерхаус" №16, гiдравлiчний гарячий пресч, компресор ESD110/7.5, кран мостовий .г/п 10т,
лiнiї кабельнi високої напруги, промiжковий склад Systraplan.
2.Придбано: автоматична система пожежогасiння (АСП), електронавантажувач Toyota,
персональний комп'ютер з операцiйною системою Windows 7 set, електросамоскид ЕС-301.2,
контролер Siemens SIMATICS7-400, сiтка сушильна EVAPARATOR, вага лабораторна
MYAO.8/3, сiтка EVAPARATOR 100, конструкцiя збiрно-розбiрних стелажiв, насос
NCLs32/165(Q-5 м.куб/h, H-24 wcl, сiтка EVAPARATOR 15500*2350, палетопакувальник
"ROBOPAC", програматор Simatic Field PG M5, насосний агрегат НКУ-250, контролер Modul
Print NZ, вiскозиметр Брукфiльда DVE, монiтор трансформаторного масла Insulogix HM, насос
NCLs32/165 (Q-17 м.куб/h, H-30wlc, перекидач євроконтейнерiв.
2018 рiк:
1.Модернiзацiя (реконструкцiя): складу паперу, верстата ДВЕС, КРМ, ПРМ 15, ПРМ 17, ПРМ 16,
пили SHHELLING, крепувальної машини, будiвлi цеху 5, будiвлi блоку фiльтрiв та вiдстiйникiв,
трубопроводу опалення, трансформаторної пiдстанцiї.
2.Придбання: ємнiсть 205 куб.м, трактор "Беларус-82.1" №17896 АМ, ультразвуковий лiчильник
ГУВР-011 А2,2/ВС/31, зовнiшнiй паропровiд №3, зовнiшнiй паропровiд №4, внтрiшнiй
паропровiд №5, Ножi форматного валу, причiп тракторний двовiсний самоскидний №178, рампа
мобiльна 8 т, клапан прохiдний т3214 DN 100 Samson, Iнструмент для роботи з РЕТстрiчкою,
синхронний двигун SN33YLYW-LSS-NS-02, сепаратор магнiтний "Полюс-ПР", електродвигун
приводу поперекової пили BELLM.
2019 рiк:
Модернiзацiя(реконструкцiя): КРМ, ПРМ 15, ПРМ 17, ПРМ 16, склад паперу, крепувальної
машини, машини зворотнього осмосу, трансформаторної пiдстанцiї, АСУТП котлоагрегату,
системи периметрової охорони.
Придбання: Суперкаландр Kleinewefers, кондицiонери, сiтки синтентичнi, сiтки сушильнi, тонкi
клiєнти, багатофункцiональний пристрiй Kyocera, електротельфер, агрегат маслогiдравлiчний,
пристрiй завантажувальний, гiдравлiчний гарячий прес, термiнал збору даних МСЗЗОК, станок
16К20, агрегат маслогiдравлiчний.
2020 рiк:
Модернiзацiя (реконструкцiя): зовнiшнi мережi, оптична мережа, склад целюлози, будiвля цеху
з виробництва електроiзоляцiйних матерiалiв, будiвля цеху 5, будiвля цеху 6, система
протипожежного захисту;
Капiтальне будiвництво: будiвля цеху ламiнованого картону;
Придбання: одяг машин, електронавантажувач, газоочисне обладнання, високовольтна
установка.
2021 рiк:
Модернiзацiя (реконструкцiя): будiвля цеху з виробництва електроiзоляцiйних матерiалiв,
модернiзацiя 2-ТП21, будiвля цеху 5,форматний вал КРМ, переоснащення димової труби;
реконструкцiя трубопроводiв
Капiтальне будiвництво: будiвля цеху ламiнованого картону;
Придбання: одяг машин, Лiнiя пресу Pagnoni2, комплектна трансформаторна пiдстанцiя,
аспiрацiйна установка, детектор металевих включень,

розкрiйний верстат Homag, фрезерна система з ЧПУ, обладнання для ВТК.
Вiдчуження:
2017 рiк:
Машина папероробна 13, пневматична система, будiвля ДВРР, навантажувач електричний,
котлоагрегат, система вкладання рейок, мастильне господарство (споруда), система облiку
електроенергiї.
2018 рiк:
Верстат ПСО300, навантажувач електричний, система облiку ваги IND690, бак пермiату,
частина огорожi довжиною 360м.п., автоклав, холодильна установка, тепловоз ТГМ-40 №49,
трубопровiд пари зовнiшнiй фабричний 200м.
2019 рiк:
Компресор ESD, магнiтна пастка MAG TRAP 150, автомобiль FАW 1051, трактор МТЗ-80
№62-53 ЖА, сiтки синтетичнi, сукна сушильнi, ваги, стрiчки транспортернi, мотор-редуктор
дренажної засувки, монiтори, багатофункцiональний пристрiй Kyocera.
2020 рiк:
Одяг машин, пальник пiролiзний з клапанами, мембраннi елементи, станки заточнi, камаз 5511,
станок токарно-винторiзний, резервуар рiчкової води.
2021 рiк:
Одяг машин, лабораторне обладнання, iнструменти, комп'ютерне обладнання.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31.12.2021первiсна вартiсть основних засобiв складає 751 612 тис.грн., в тому числi
земля в сумi 1 854 тис.грн. та капiтальнi iнвестицiї в сумi 263 462 тис.грн. Первiсна вартiсть
основних засобiв, якi амортизуються, дорiвнює 749 758 тис.грн. Сума нарахованого зносу
складає 274 358 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 36,6%. Ступiнь використання
основного технологiчного обладнання складає 113%. Змiни у вартостi основних засобiв
вiдбулися за рахунок введення в експлуатацiю основних засобiв, їх списання та нарахування
амортизацiї в звiтному перiодi. У звiтному роцi надiйшло основних засобiв на суму 193 440
тис.грн. за первiсною вартiстю, вибуло - на суму 82 тис.грн. за залишковою вартiстю. Термiн
використання основних засобiв 4-40 рокiв. Частину основних засобiв передано в оренду. Є
обмеження на використання майна у звязку з наданням пiд заставу.
Основнi засоби знаходяться по вул. Приходька, 66, в м. Малинi.
Iнформацiя про плани удосконалення основних засобiв зазначена нижче.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Основнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента:
1) полiтичнi - змiни законодавства;
2) виробничо-технологiчнi - необхiднiсть технiчного переоснащення виробництва,
модернiзацiї обладнання, впровадження нових технологiй;
3) соцiальнi - потреба у висококвалiфiкованих кадрах;
4) екологiчнi - вiдсутнi;
5) природнi - пiдвищення температури повiтря в лiтнiй час.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування господарської дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок коштiв, отриманих
вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг).
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2021 укладено, але ще не виконано договорiв (контрактiв) на реалiзацiю своєї
продукцiї на суму 10 млн.грн.; 129 495 дол. США.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Найбiльшi iнвестицiйнi проекти:
1.
Встановлення системи вiзуальної iнспекцiї на ПРМ15;
2.
Встановлення системи контролю ваги та вологостi м2 паперового полотна на ПРМ17.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство проводить роботу по удосконаленню iснуючих видiв продукцiї та розробку нових. У
2021 роцi товариство витратило на це близько 25 821 тис.грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
д/н

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
Наглядова рада

Правлiння

Структура

Персональний склад

Вищий керiвний орган
Товариства, колегiальний
Колегiальний керiвний та
контролюючий орган, 3 члени на
чолi з головою Наглядової ради

Акцiонери згiдно реєстру акцiонерiв

Колегiальний виконавчий орган,
9 членiв на чолi з головою
Правлiння

Голова Наглядової ради, представник Корпорацiї
Weidmann Holding AG - Юрг Бруннер;
член Наглядової ради, акцiонер - Покотило
Вячеслав Григорович;
член Наглядової ради, представник Корпорацiї
Weidmann Holding AG - Суттер Марсель
Германн.
Голова Правлiння - Волга Iгор Анатолiйович;
члени Правлiння - Бояршин Iван Миколайович;
Головатчик Сергiй Севастянович; Дем'янчук Iгор
Iванович; Костюченко Андрiй Андрiйович;
Пономаренко Вiктор Дмитрович; Ханенко Олена
Олександрiвна; Швидун Олександр
Володимирович; Шипiлов Юрiй Геннадiйович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Голова Правлiння

Волга Iгор Анатолiйович

1972

Київський
унiверситет туризму,
економiки i права

28

1

2

3

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПАТ "Сумське
машинобудiвне
науково-виробниче
об'єднання iм. М.В.Фрунзе",
05747991, радник
генерального директора

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
28.04.2021,
30.04.2022
включно

Опис:
Отримує винагороду вiдповiдно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 28 рокiв. Попереднi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти
рокiв - директор з продажiв, радник генерального директора ПАТ "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В.Фрунзе".
Обiймає посаду виконавчого директора ТОВ "Вайдманн Малин Iзоляцiйнi Компоненти", iдентифiкацiйний код юридичної особи ЄДРПОУ
32002742, мiсцезнаходження вул. Неманихiна, 2, м. Малин, 11602.
Київський
нацiональний
Член Правлiння,
представництво Weidmann
унiверситет iменi
28.04.2021,
заступник голови
Electrical Technology AG в
Бояршин Iван Миколайович
1972
Т.Г.Шевченка,
31
30.04.2022
правлiння з питань
Українi, 21703473, голова
Мiжнародний
включно
продажу та маркетингу
представництва
iнститут
менеджменту, вища
Опис:
Отримує винагороду вiдповiдно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 31 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв та на сьогоднi - голова представництва Weidmann Electrical Technology AG в Українi, iдентифiкацiйний код юридичної особи 21703473,
мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Євгена Сверстюка, 19, оф. 310, директор ТОВ "Вест Бест Сервiс", iдентифiкацiйний код 43946563,
мiсцезнаходження: Україна, 03039, мiсто Київ, вул. Голосiївська, будинок 17, офiс 210; член Правлiння, заступник голови правлiння з питань
продажу та маркетингу ПрАТ "Вайдманн-МПФ".
Нацiональний
технiчний
ПрАТ "Вайдманн-МПФ",
Член правлiння,
унiверситет України
28.04.2021,
Головатчик Сергiй
00278735, начальник цеху,
керiвник Виробництва
1970
"Київський
33
30.04.2022
Севастянович
директор Виробничого
картону та паперу
полiтехнiчний
включно
центру
iнститут iм. I.
Сiкорського", вища

4

5

6

Опис:
Отримує винагороду вiдповiдно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 33 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв - начальник цеху, директор Виробничого центру, член Правлiння, заступник голови Правлiння з питань виробництва ПрАТ
"Вайдманн-МПФ". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Член Правлiння,
Нацiональний
заступник голови
ПрАТ "Вайдманн-МПФ",
28.04.2021,
технiчний
правлiння з питань
Дем'янчук Iгор Iванович
1976
22
00278735, директор
30.04.2022
унiверситет України
виробництва, директор
Виробничого центру
включно
"КПI", вища
Виробничого центру
Опис:
Отримує винагороду вiдповiдно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 22 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв - директор департаменту з виробництва та ремонтних робiт ПрАТ "Ватутiнський комбiнат вогнетривiв"; директор з виробництва ПрАТ
"Запорiжвогнетрив", директор Виробничого центру товариства, член Правлiння, директор Виробничого центру ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не
обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Київський
Член Правлiння,
нацiональний
заступник голови
унiверситет iм.
ПрАТ "Вайдманн-МПФ",
правлiння з
Т.Г.Шевченка,
28.04.2021,
Костюченко Андрiй
00278735, директор
адмiнiстративно-правов
1964
Київський
40
30.04.2022
Андрiйович
Адмiнiстративно-правового
их питань, директор
нацiональний
включно
департаменту
Адмiнiстративно-право
економiчний
вого департаменту
унiверситет
iм.В.Гетьмана, вища
Опис:
Отримує винагороду вiдповiдно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 40 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв - Член Правлiння, заступник голови правлiння з адмiнiстративно-правових питань, директор Адмiнiстративно-правового департаменту
ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Київський
Член Правлiння,
полiтехнiчний
заступник голови
ПрАТ "Вайдманн-МПФ",
iнститут, Київський
28.04.2021,
правлiння з питань
Пономаренко Вiктор
00278735, директор
1955
Нацiональний
50
30.04.2022
фiнансiв та облiку,
Дмитрович
Департаменту фiнансiв та
унiверситет
включно
директор Департаменту
облiку
iм.Т.Г.Шевченка,
фiнансiв та облiку
вища
Опис:
Отримує винагороду вiдповiдно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 50 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв - Член Правлiння , заступник голови правлiння з питань фiнансiв та облiку, директор Департаменту фiнансiв та облiку ПрАТ
"Вайдманн-МПФ". Обiймає посаду заступника виконавчого директора з питань фiнансiв та облiку ТОВ "Вайдманн Малин Iзоляцiйнi Компоненти",
iдентифiкацiйний код юридичної особи ЄДРПОУ 32002742, мiсцезнаходження вул. Неманихiна, 2, м.Малин, 11602.

Член Правлiння,
директор Департаменту
якостi
7

8

9

10

11

Ханенко Олена
Олександрiвна

1982

Нацiональний
Унiверситет
"Острозька
академiя", вища

12

ПрАТ "Вайдманн-МПФ",
00278735, директор
Департаменту якостi

21.09.2021,
30.04.2022
включно

Опис:
Отримує винагороду вiдповiдно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 12 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв - провiдний економiст з планування, начальник вiддiлу контролю якостi ПрАТ "Вераллiя Україна", член Правлiння, директор
Департаменту якостi ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
ПрАТ "Вайдманн-МПФ",
Член Правлiння,
Академiя державної
00278735, член Правлiння,
28.04.2021,
директор Департаменту
Швидун Олександр
1980
податкової служби
21
директор Департаменту
30.04.2022
управлiння ланцюгом
Володимирович
України, вища
управлiння ланцюгом
включно
поставок
поставок
Опис:
Отримує винагороду вiдповiдно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 21 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв - член Правлiння, директор Департаменту управлiння ланцюгом поставок ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обiймає посад на iнших
пiдприємствах.
Херсонський
Член Правлiння,
ТОВ "Коростишiвська
28.04.2021,
державний технiчний
директор Центру
Шипiлов Юрiй Геннадiйович 1977
22
паперова фабрика", 40199618,
30.04.2022
унiверситет, вища,
розвитку та дослiджень
Директор
включно
кандидат наук
Опис:
Отримує винагороду вiдповiдно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 22 рiк. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв - директор ТОВ "Коростишiвська паперова фабрика"; член Правлiння, директор Центру розвитку та дослiджень ПрАТ
"Вайдманн-МПФ". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Голова Наглядової
Wicor americas inc., д/в,
ради, представник
Коледж в Ольтенi,
28.04.2020, на
Юрг Бруннер
1961
41
Президент та генеральний
Корпорацiї "Weidmann
Швейцарiя, вища
3 роки
директор
Holding AG"
Опис:
Винагороду не отримує. Не має судимостей. Стаж роботи - 41 рокiв. Є представником акцiонера - Корпорацiї "Weidmann Holding AG". Попереднi
посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв та на сьогоднi - Президент та генеральний директор Wicor americas inc.,
мiсцезнаходження One Gordon Mills Way St. Johnsbury, VT 05819, USA, спiвкерiвник ЕТВА, член Правлiння Weidmann Holding AG,
iдентифiкацiйний код Weidmann Holding AG СНЕ-102.124.926, мiсцезнаходження ШВЕЙЦАРIЯ, Рапперсвiль, Нойе Йонаштрассе, 60.
Московський
Приватний вищий
фiзико-технiчний
навчальний заклад
Член Наглядової ради,
Покотило Вячеслав
28.04.2020, на
1956
iнститут
43
"Мiжнародний iнститут
акцiонер
Григорович
3 роки
(iнженер-фiзик);
менеджменту (МIМ-Київ)",
Мiжнародний
05394423, Професор кафедри

iнститут
менеджменту
(менеджмент
зовнiшньоекономiчн
ої дiяльностi), вища

12

13

менеджменту та економiки
(2013 - 2021),
вiце-президент (2016-2021)

Опис:
Отримує винагороду вiдповiдно до Статуту у розмiрi 9 встановлених законодавством мiнiмальних заробiтних плат на мiсяць. Не має судимостей.
Член Наглядової ради є акцiонером. Стаж роботи - 43 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв та на сьогоднi професор кафедри менеджменту та економiки (2013 - 2021), вiце-президент (2016-2021) Приватного вищого навчального закладу "Мiжнародний
iнститут менеджменту (МIМ - Київ)", iдентифiкацiйний код юридичної особи 05394423 (м. Київ, вул. Шулявська 10/12 В).
Технiчний
унiверситет в м.
Член Наглядової ради,
Weidmann Electrical
Рапперсвiль,
представник Корпорацiї
Technology AG,
28.04.2020, на
Суттер Марсель Германн
1965
Швейцарiя;
36
"Weidmann Holding
СНЕ-105.528.496,
3 роки
Унiверситет
AG"
Генеральний директор
м.Цюрiха,
Швейцарiя, вища
Опис:
Не отримує винагороду. Не має судимостей. Стаж роботи - 36 рокiв. Є представником акцiонера - Корпорацiї "Weidmann Holding AG". Попереднi
посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв та на сьогоднi - генеральний директор Weidmann Electrical Technology AG,
iдентифiкацiйний номер Weidmann Electrical Technology AG СНЕ-105.528.496, мiсцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвiль, 8640,
Швейцарiя.
ПрАТ "Вайдманн-МПФ",
Академiя державної
Онищенко Сергiй
00278735, начальник вiддiлу
01.10.2020,
Головний бухгалтер
1979
податкової служби
19
Олександрович
управлiнського облiку ПрАТ
постiйно
України, вища
"Вайдманн-МПФ"
Опис:
Отримує винагороду вiдповiдно до Положення про оплату працi працiвникiв ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не має судимостей. Стаж роботи - 19 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв та на сьогоднi - начальник вiддiлу управлiнського облiку ПрАТ
"Вайдманн-МПФ". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова Правлiння
Член Правлiння, заступник голови
правлiння з питань продажу та
маркетингу
Член правлiння, керiвник Виробництва
картону та паперу
Член Правлiння, заступник голови
правлiння з питань виробництва,
директор Виробничого центру
Член Правлiння, заступник голови
правлiння з адмiнiстративно-правових
питань, директор
Адмiнiстративно-правового
департаменту
Член Правлiння, заступник голови
правлiння з питань фiнансiв та облiку,
директор Департаменту фiнансiв та
облiку
Член Правлiння, директор
Департаменту якостi
Член Правлiння, директор
Департаменту управлiння ланцюгом
поставок
Член Правлiння, директор Центру
розвитку та дослiджень
Голова Наглядової ради, представник
Корпорацiї "Weidmann Holding AG"
Член Наглядової ради, акцiонер
Член Наглядової ради, представник
Корпорацiї "Weidmann Holding AG"
Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
2
Волга Iгор Анатолiйович
Бояршин Iван Миколайович

Кількість
акцій
(шт.)
3
0
1

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

4
0
0,00007506071

5
0
1

6
0
0

Головатчик Сергiй Севастянович

0

0

0

0

Дем'янчук Iгор Iванович

0

0

0

0

Костюченко Андрiй Андрiйович

4

0,00030024282

4

0

Пономаренко Вiктор Дмитрович

3

0,00022518212

3

0

Ханенко Олена Олександрiвна

0

0

0

0

Швидун Олександр Володимирович

3

0,00022518212

3

0

Шипiлов Юрiй Геннадiйович

0

0

0

0

Юрг Бруннер

0

0

0

0

Покотило Вячеслав Григорович
Суттер Марсель Германн

4
0

0,00030024282
0

4
0

0
0

Онищенко Сергiй Олександрович

0

0

0

0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

Держава в особi Державного
комiтету України з
матерiальних ресурсiв,
лiквiдовано

0, 0, д/в р-н, д/в, д/в

0

00000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Вiдсутнi засновники фiзичнi особи

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

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
У 2021 р. обсяг свiтового ринку паперу та картону мав зрости до 515,2 млрд дол. США.
Сукупний рiчний темп приросту у перiод 2016-2021 рр. прогнозувався на рiвнi -1,7%.
Характерною рисою свiтового целюлозно-паперового ринку стало рiзке зростання цiн на
целюлозу в 2018 роцi та поступове зниження та стабiлiзацiя цiн в 2019-2020 роках. Причиною
цього є декiлька факторiв.
Один з головних - дефiцит целюлози, викликаний тим, що вона все бiльше використовується не
тiльки у виробництвi паперу i картону, але i для виробництва iнших матерiалiв, зокрема, таких
як вiскози, особливо в останнi роки у зв'язку з ростом добробуту населення країн Африки й
Латинської Америки, в цих та iнших регiонах неухильно зростає попит на одяг,
санiтарно-гiгiєнiчнi та iншi споживчi вироби з бiльш якiсної сировини.
Iнша причина зростання цiн в попереднi роки - виробники паперу i картону для друку, як
європейськi, так i азiатськi, синхронiзували виробничi потужностi з реальним ринковим
попитом.
В останнi роки на європейських ринках попит на папiр i картон падав або стагнував, цiни йшли
вниз. Природна мета виробникiв - збiльшити прибутковiсть шляхом закриття збиткових
виробництв, що дає обгрунтованi можливостi для збiльшення цiн; ще один важливий фактор - в
Китай з екологiчних мiркувань заборонено ввезення несортованої макулатури (вторинної
сировини при виробництвi паперу i картону). Замiнити її можна тiльки первинною сировиною целюлозою. У тому числi й з цiєї причини виникає дефiцит, збiльшуються постачання з iнших
країн, i росте цiна; європейськi i азiатськi виробники анонсували новi пiдвищення цiн на
крейдованi папери й картони та на iншi види паперiв i картонiв для друку. Ситуацiя носить
невизначений, довгостроковий характер. Очевидно, що вже вiдбувається й очiкується
непрогнозоване зростання цiн на iмпортнi паперу i картони для друку як мiнiмум в
середньостроковiй перспективi.
2. Інформація про розвиток емітента
Результати дiяльностi

ПрАТ "Вайдманн-МПФ" здiйснює виробництво та реалiзацiю iзоляцiйного паперу та картону
для трансформаторiв, тому результати дiяльностi компанiї значним чином залежать вiд динамiки
попиту на ринку трансформаторiв.
Аналiз результатiв дiяльностi товариства за 2021 рiк показує, що в динамiцi за останнi 3 роки
продажу продукцiї, завантаження основних виробничих лiнiй, рiвень iнвестицiй, а також
операцiйний результат компанiї змiнювались таким чином, що, зокрема, продажi товариства в
натуральних показниках (тонах) по продуктам електроiзоляцiйнi та iндустрiальнi папери
протягом 2021 року мали тенденцiю на збiльшення приблизно на 15% на вiдмiну вiд
трансформаторного картону, обсяг продаж якого в середньому не змiнився. Збiльшення
продажу паперiв, вiдбулось за рахунок продажу електроiзоляцiйних паперiв та нових продуктiв,
таких як насичений крафт-папiр та папiр-оверлей .
Щодо продажу в порiвняннi 2021 року iз попереднiм 2020 роком, ситуацiя дещо змiнилася,
вiдбулось зменшення замовлень на трансформаторний картон, проте по iншим продуктам, таких
як електроiзоляцiйнi, iндустрiальнi, крепованi папери продажi дещо збiльшилися. Такi
коливання спричиненi в першу чергу обсягами замовлення на той чи iнший вид продукцiї, якi
виготовляють конкретнi виробничi лiнiї.
Протягом 2021 року спостерiгалося збiльшення завантаження на лiнiях з виробництва паперiв та
компонентiв.
На лiнiях по виробництву трансформаторного картону та крепованого паперу завантаження
потужностей залишилось на рiвнi попереднього року.
Однак, якщо не враховувати фактор санкцiй, загальна тенденцiя свiдчить про бiльш-менш стале
завантаження основних виробничих лiнiй.
В 2021 роцi капiтальнi iнвестицiї в товариствi значно збiльшились, що пов'язано з заключною
фазою реалiзацiї проекту органiзацiї виробництва по переробцi електроiзоляцiйного картону та
виробництва нових видiв компонентiв iз електроiзоляцiйного картону, який розпочався у 2020
роцi. Введення нових потужностей дасть змогу значно розширити асортимент продукцiї та
збiльшити обсяги виробництва.
Протягом 2021 року операцiйний результат iстотно зменшився. Це пов'язано перш за все iз
значним збiльшенням вартостi енергоресурсiв, а також пiдняттям цiн на сировину, хiмiкати та
збiльшення заробiтної плати.
Екологiчнi аспекти
Дiяльнiсть товариства проводиться з дотриманням екологiчного законодавства України.
З 2008 року було впроваджено системи менеджменту навколишнього середовищу вiдповiдно до
вимог мiжнародного стандарту ISO 14001:2004 та в 2017 було проведено сертифiкацiю згiдно
нової версiї ISO 14001:2015.
В 2021 роцi товариством було успiшно пройдено процедуру ОВД та отримано позитивний
висновок з ОВД.
Вплив на атмосферне повiтря.
В процесi дiяльностi обладнання товариства здiйснюються викиди в атмосферне повiтря згiдно
дiючих дозволiв.
Проведено контроль роботи пило-газоочисного обладнання, що встановлене на джерелах
викидiв товариства.
Товариство знаходиться на державному облiку об'єктiв, якi справляють або можуть справити
шкiдливий вплив на здоров'я людей i стан атмосферного повiтря, видiв та обсягiв забруднюючих
речовин, що викидаються в атмосферне повiтря.
Контроль викидiв проводиться згiдно встановленої перiодичностi.
Щоквартально товариством сплачувався екологiчний податок на викиди забруднюючих
речовин.
Щорiчно подається звiт по викидам за формою 2-ТП повiтря до мiсцевого вiддiлу статистики.
Водокористування.
Товариство використовує воду у процесi виробництва, тому товариство має: водозабiр, цех

водпiдготовки та власнi водоочиснi споруди.
Забiр води здiйснюється згiдно дозволу на Спецводокористування та дотримується
встановлених гранично-допустимих скидiв.
З 2019 року товариство здiйснює спецiальне водокористування згiдно чергового дозволу та ГДС.
Перевищень по скидам протягом року не виявлено.
Щомiсячно товариство звiтує у Державну екологiчну iнспекцiю у Житомирськiй областi про
якiсть скинутих зворотних вод у р. Iрша по всiм показникам, якi вказанi у Проектi ГДС
забруднюючих речовин зi зворотними водами товариства.
Щомiсячно сплачується рентна плата за водокористування.
Щорiчно подається звiт за формою 2-ТП водгосп до Басейнового управлiння водних ресурсiв
рiчки Прип`ять Державного агентства водних ресурciв України.
Вiдходи.
Поводження в вiдходами вiдбувалось згiдно чинного законодавства.
Товариство щорiчно заключає договори з органiзацiями на видалення, утилiзацiю вiдходiв та
передачу вторинних ресурсiв (сировини).
Протягом року вiдходи товариства видалялись на мiське смiттєзвалище згiдно укладеного
договору.
Вiдходи, якi не пiдлягають видаленню передавались на утилiзацiю органiзацiї, що має
вiдповiдну лiцензiю.
Вторинна сировина (макулатура, плiвка полiетиленова, брухт чорних металiв, стружка сталева,
дрiт сталевий) передавались на переробку вчасно.
Оновлено реєстровi картки на вiдходи.
Внесенi змiни по кiлькостi скопу до паспорту МВВ, також дана iнформацiя надана в
електронному виглядi до управлiння екологiї ЖОДА.
Щорiчно подається звiт №1-вiдходи до мiсцевого вiддiлу статистики.
Викиди парникових газiв.
Товариство в процесi своє дiяльностi прикладає зусиль для зменшення кiлькостi викидiв
парникових газiв товариством в атмосферу, у вiдношеннi до обсягу виготовленої продукцiї за
цей перiод.
Споживання енергiї.
Товариство аналiзує кiлькостi спожитих енергетичних ресурсiв зокрема газу та електроенергiї,
як в загальних об'ємах так i у вiдношеннi до обсягу виготовленої продукцiї та аналiзує
альтернативнi джерела отримання енергiї, котрi можуть бути використанi з мiнiмальним
впливом на оточуюче середовище.
Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика
Загальна кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2021 - 465.
Заохочення (мотивацiя) працiвникiв товариства:
за пiдсумками роботи за рiк
за тривалу, сумлiнну роботу
за виконання цiлей у сферi IСМ
за Кайдзен-пропозицiї
до свят
пов'язана з життям та здоров'ям
частини вартостi путiвки на санаторно-курортне лiкування
в разi смертi працiвника чи близьких родичiв
при виходi на пенсiю
при звiльненнi за скороченням
соцiальне страхування, будинок здоров'я
додатковi оплачуванi вiдпустки
поїздки вихiдного дня (субота, недiля)
поїздки "стажових" ювiлярiв iз членами сiмей

сiмейне свято
новорiчнi вогники (працiвники, пенсiонери, дiти)
грамоти, призи, подарунки
оплата навчання, пiдвищення квалiфiкацiї (включаючи семiнари, тренiнги тощо)
належнi умови працi
В товариствi впроваджена система менеджменту охорони здоров'я та безпеки працi у
вiдповiдностi до вимог мiжнародного стандарту ISO 45001:2018. Товариство утримує
необхiдний рiвень безпеки працi. Нашi працiвники - це наш найцiннiший актив. Високий рiвень
охорони здоров'я та безпеки працi забезпечується належним контролем, навчанням та тiсною
спiвпрацею з незалежними фахiвцями. Керiвники товариства i всi працiвники цiнують здоров'я
та безпеку кожної людини, а також дотримуються iнструкцiй з охорони працi.
Товариство здiйснює полiтику щодо створення умов для постiйного навчання своїх працiвникiв,
покращення їх умов працi та мотивацiї до ефективної роботи. Професiйне навчання працiвникiв
носить безперервний характер i проводиться протягом їх дiяльностi з метою розширення та
поглиблення їх знань, умiнь та навичок вiдповiдно до вимог виробництва.
Усi призначення, переведення на iншi посади, а також iншi рiшення, що впливають на
працевлаштування працiвникiв, ухвалюються без урахування нацiональностi, походження, статi,
вiросповiдання та iн.
Нi товариство, нi його працiвники не будуть пропонувати чи надавати грошову винагороду або
iншу вигоду будь-якiй особi чи особам, включаючи офiцiйних осiб чи працiвникiв замовникiв, з
метою здiйснити або зберегти бiзнес. Зокрема договори з консультантами, брокерами,
спонсорами, агентами або iншими посередниками не використовуються як механiзм платежу
будь-якiй особi чи особам, у тому числi державним службовцям чи працiвникам замовникiв, для
того щоб обiйти полiтику стосовно хабарництва та корупцiї.
Дослiдження та iнновацiї
Управлiння iнновацiйними процесами - невiд'ємна складова дiяльностi ПрАТ "Вайдманн МПФ", що охоплює планування, органiзацiю та стимулювання iнновацiйної дiяльностi,
реалiзацiю iнновацiйних процесiв, розрахованих на здобуття конкурентних переваг i змiцнення
ринкових позицiй пiдприємства.
Iнновацiйнi завдання передбачають:
зниження витрат;
полiпшення якостi продукцiї або послуг;
виведення на ринок нового товару.
Сфера впровадження iнновацiй визначається обраною стратегiєю розвитку корпорацiї,
першочерговими завданнями, наявним потенцiалом.
Iнновацiйний менеджмент в компанiї охоплює такi сфери дiяльностi - розробка технологiй
виготовлення продукцiї i iнвестицiйнi проекти та процес постiйного удосконалення процесiв.
Реалiзуються завдання в цих сферах такими шляхами управлiння - централiзованим (доведенням
стратегiй i правил, визначених на рiвнi корпорацiї), шляхом прийняття рiшень на локальному
рiвнi i змiшаним (коли локальнi рiшення випливають iз загальної стратегiї корпорацiї).
Управлiння розробкою технологiй виготовлення продукцiї
Розробка технологiй виготовлення продукцiї представлена в структурi компанiї Центром
розвитку i дослiджень. Мiсiя центру полягає в наданнi послуг центрам та департаментам
компанiї з розробки технологiї виготовлення нової та вдосконалення серiйної продукцiї,
розробки нормативної та технологiчної документацiї на продукцiю, технологiчного нормування,
послуг з контролю окремих показникiв якостi продукцiї компанiї i iноземних фiрм, сировини,
хiмiкатiв, технологiчного режиму виготовлення продукцiї, технологiчних рiшень щодо
покращення якостi продукцiї, розробки рецептури та технологiї виробництва нових видiв
продукцiї компанiї.
Щороку складається бюджет витрат на технологiї виробництва нових та удосконалення
iснуючих продуктiв, який складається з витрат на утримання Центру з дослiджень та розробок -

зарплата персоналу, амортизацiя, витрати основної сировини i матерiалiв на виготовлення
дослiдних зразкiв продуктiв, витрати третiх сторiн на удосконалення технологiчних процесiв
компанiї.
Витрати на дослiдження та розробки за звiтний 2021 рiк пiдприємства склали 25821,2 тис. грн.
проти 17622,8 тис. грн в 2020 роцi (+46,5%), що демонструє пiдтримку стратегiї товариства
пошуку i розробки нових продуктiв i виведення їх на ринок.
В 2021 роцi було створено 2 нових види продукцiї - папiр-основа "Оверлей", що
використовується для просочення смолами iз подальшим використанням як верхнiй шар
ламiнованої дошки для покриття пiдлоги; папiр для просочення "Абсорбент Крафт", що
використовується для подальшого просочення смолами iз подальшим використанням як верхнiй
захисний шар фанерних будiвельних конструкцiй.
Iнтенсивно проводилась робота щодо оптимiзацiї сировинного складу паперiв та картонiв запроваджено новi композицiї, що дозволяють диверсифiкувати поставки сировини та
коригувати собiвартiсть продукцiї.
Тривають роботи щодо впровадження технологiї виготовлення паперу-основи для крепування .
Розпочато роботу з розробки технологiї виробництва синтетичних матерiалiв - для фiльтрацiї
води та для високотемпературної електроiзоляцiї.
На пiдприємствi вже декiлька рокiв поспiль впроваджується i дiє система Кайдзен - процес
постiйного удосконалення.
Впровадження методiв вдосконалення Кайдзен в ПрАТ "Вайдманн-МПФ", дозволяє збiльшити
продуктивнiсть працi i ефективнiсть функцiонування пiдприємства, знизити рiвень аварiйностi
машин i устаткування; знизити рiвень (внутрiшнiх i зовнiшнiх) дефектiв продукцiї; покращити
органiзацiю роботи у виробничих цехах; кардинально покращити потiк матерiалiв i iнформацiї,
досягти прозоростi процесiв на пiдприємствi; удосконалити органiзацiйну структуру.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариство протягом 2021 року не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
До заходiв з мiнiмiзацiї впливу загального фiнансового ризику (ризику банкрутства) товариства
вiдноситься контроль за фiнансовим станом, якiстю його активiв, структурою капiталу.
До заходiв з мiнiмiзацiї впливу ризику персоналу як складової операцiйного ризику товариства
вiдноситься:
виважена полiтика пiдбору квалiфiкованих кадрiв;
регулярне проведення навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу;
забезпечення обмеження доступу до iнсайдерської iнформацiї та iнформацiї з обмеженим
доступом;
перевiрка правомiрностi та безпомилковостi проведених операцiй;
чiтке розмежування повноважень та обов'язкiв окремих пiдроздiлiв, а також окремих
працiвникiв у складi пiдроздiлу, регламентування їх повноважень та обов'язкiв вiдповiдними
положеннями про пiдроздiли та посадовими iнструкцiями працiвникiв;
контроль за дотриманням визначених вiдповiдними положеннями про пiдроздiли та посадовими
iнструкцiями працiвникiв повноважень та обов'язкiв;
використання внутрiшнiх iнструкцiй товариства, що регламентують порядок взаємодiї окремих
пiдроздiлiв пiдприємства мiж собою у процесi здiйснення дiяльностi з управлiння активами
(облiковi полiтики та документообiг).

До заходiв з мiнiмiзацiї впливу iнформацiйно-технологiчного ризику як складової операцiйного
ризику товариства вiдноситься:
використання надiйних технiчних, програмних, iнформацiйних, технологiчних систем i засобiв
комунiкацiї та зв'язку, якi вiдповiдають кiлькостi, складностi та обсягу операцiй товариства;
- забезпечення безперебiйного функцiонування програмно-технiчних засобiв та обладнання,
за допомогою яких здiйснюється операцiйна дiяльнiсть установи, у тому числi безперебiйного
електроживлення;
- застосування засобiв захисту iнформацiї на всiх етапах її обробки та зберiгання;
- дублювання та архiвування iнформацiї (резервне копiювання);
- органiзацiя контролю доступу до iнформацiї та примiщень товариства стороннiх осiб.
До заходiв з мiнiмiзацiї впливу правового ризику як складової операцiйного ризику товариства
вiдноситься:
- чiтке розмежування повноважень та вiдповiдальностi мiж органами управлiння, посадовими
особами, окремими пiдроздiлами та працiвниками товариства, регламентування їх повноважень
та обов'язкiв вiдповiдними положеннями про пiдроздiли та посадовими iнструкцiями
працiвникiв;
- iнформування пiдроздiлiв та працiвникiв товариства про змiни у законодавствi, а також у
внутрiшнiх документах товариства;
- розробка типових форм договорiв та iнших документiв;
- попередження порушень вимог нормативно-правових актiв товариством.
До заходiв з мiнiмiзацiї впливу ризику втрати дiлової репутацiї (репутацiйного ризику)
товариства вiдноситься:
- регламентування внутрiшнiх процедур товариства;
- попередження порушень товариством вимог законодавства;
- активнi контакти iз засобами масової iнформацiї, особливо у разi суттєвих подiй, що
впливають на репутацiю товариства.
До заходiв з мiнiмiзацiї впливу стратегiчного ризику товариства вiдноситься:
- вибiр товариством виваженої бiзнес-стратегiї;
- контроль за послiдовним впровадженням стратегiчних цiлей, завдань та управлiнських
рiшень на всiх органiзацiйних рiвнях товариства;
- пiдвищення рiвня квалiфiкацiї керiвникiв усiх рiвнiв;
- забезпечення вiдповiдностi оперативних планiв дiяльностi товариства її стратегiчним цiлям
та завданням.
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою збереження спроможностi товариства
продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб вона i надалi забезпечувала дохiд для учасникiв
товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам.
Управлiнський персонал товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При
цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв товариство допускає можливiсть здiйснення регулювання капiталу шляхом
залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також погашення iснуючих позик.
Товариство забезпечує систематичне здiйснення аналiзу ризикiв, спрямованого на їх
iдентифiкацiю, оцiнку та визначення заходiв з їх опрацювання (управлiння ними). Метою цього
є розумiння сутi ризикiв та з'ясування їхнього впливу на його дiяльнiсть. Такий аналiз
здiйснюється постiйно, як на рiвнi пiдроздiлiв, так i на рiвнi Товариства в цiлому. Порядок
iдентифiкацiї, оцiнки та опрацювання ризикiв визначенi внутрiшнiм стандартом товариства
IСМПУП_027 "Iдентифiкацiя та опрацювання ризикiв i можливостей у сферi якостi, екологiї,
охорони здоров'я та безпеки працi".
Як елемент (захiд) з управлiння ризиками, з метою зменшення, пом'якшення або знешкодження
їх впливу на досягнення своїх цiлей у своїй господарськiй дiяльностi, товариство використовує
страхування.

У зв'язку з цим впроваджено такi види страхування:
добровiльне страхування: майна та перерв у дiяльностi; цивiльної-правової вiдповiдальностi
перед третiми особами та вiдповiдальнiсть виробника товарiв та послуг; вiдповiдальнiсть
посадових осiб за шкоду завдану третiм особам; вантажiв та багажу.
добровiльне медичне страхування персоналу, з метою мотивацiї та пiдвищення соцiальних
стандартiв
обов'язкове страхування: вiд нещасних випадкiв на транспортi; працiвникiв вiдомчої та мiсцевої
пожежної охорони i членiв добровiльної пожежної дружини (команд); цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; вiдповiдальностi суб'єктiв
перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час
перевезення.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi
рахунки в банках та дебiторська заборгованiсть.
Товариство вiдносить до заходiв управлiння кредитним ризиком:
- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах
товариства;
- диверсифiкацiю структури дебiторської заборгованостi товариства;
- здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах товариства простроченої
дебiторської заборгованостi.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками товариство контролює частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння. Дотримання принципiв
корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного
законодавства України, вимог установчих та внутрiшнiх органiзацiйно-нормативних документiв
Товариства.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не приймало рiшень про добровiльне застосовування Кодексу корпоративного

управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного
управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння. Дотримання принципiв
корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного
законодавства України, вимог установчих та внутрiшнiх документiв Товариства. Товариство не
приймало рiшень про добровiльне застосовування Кодексу корпоративного управлiння фондової
бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння. Товариство
не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.
Практика корпоративного управлiння товариства:
Товариство забезпечує захист прав, законних iнтересiв акцiонерiв та рiвне ставлення до всiх
акцiонерiв незалежно вiд того, чи є акцiонер резидентом України, вiд кiлькостi акцiй, якими вiн
володiє, та iнших факторiв. Товариство сприяє реалiзацiї та забезпечує захист прав та законних
iнтересiв акцiонерiв, передбачених законодавством України.
Рiчнi загальнi збори товариства проводяться у термiни, визначенi законодавством України.
Товариство повiдомляє акцiонерiв про скликання загальних зборiв до дати проведення загальних
зборiв, у термiни, визначенi законом. Для того, щоб акцiонери могли прийняти виваженi
рiшення з питань порядку денного, товариство забезпечує акцiонерам можливiсть у будь-який
час з моменту повiдомлення про скликання загальних зборiв до дня їх проведення ознайомитися
з документами, пов'язаними з порядком денним. При цьому товариство забезпечує акцiонеру
можливiсть ознайомитися з такими документами у зручний спосiб.
Ефективне управлiння у корпоративнiй структурi товариства забезпечується дiєвою,
незалежною Наглядовою радою та квалiфiкованим Правлiнням, рацiональним i чiтким
розподiлом повноважень мiж ними, а також належною системою пiдзвiтностi та контролю.
Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного обмiну
iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж Наглядовою радою та Правлiнням. Органи товариства
та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, добросовiсно та
розумно в iнтересах товариства та акцiонерiв.
Статут та внутрiшнi положення товариства чiтко визначають компетенцiю Наглядової ради, у
тому числi перелiк повноважень, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради проводиться стiльки разiв, скiльки необхiдно для належного
виконання нею своїх функцiй; у будь-якому випадку засiдання Наглядової ради проводиться не
рiдше одного разу на квартал.
Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Правлiння пiдзвiтне
Наглядовiй радi та загальним зборам товариства. Члени Правлiння володiють знаннями,
квалiфiкацiєю та досвiдом, необхiдними для належного виконання ними своїх функцiй. Оцiнка
дiяльностi Правлiння в цiлому та окремих його членiв здiйснюється Наглядовою радою на
регулярнiй основi.
Посадовi особи органiв товариства розкривають iнформацiю про наявнiсть у них конфлiкту
iнтересiв стосовно будь-якого рiшення (правочину) товариства. Внутрiшнi документи
товариства передбачають вiдповiдний порядок прийняття рiшень (укладання правочинiв),
стосовно яких у посадових осiб органiв товариства iснує конфлiкт iнтересiв. Посадовi особи
органiв товариства не використовують у власних iнтересах дiловi можливостi товариства.
Протягом перебування на посадi посадовим особам органiв товариства не рекомендовано
засновувати або брати участь у пiдприємствах (бути власниками або спiввласниками), якi
конкурують з товариством, та будь-яким iншим чином конкурувати з товариством. Членам
Правлiння не рекомендовано поєднувати роботу в товариствi з будь-якою iншою
пiдприємницькою дiяльнiстю, крiм випадкiв схвалення такої дiяльностi Наглядовою радою.
Iнформацiя, що розкривається товариством, є суттєвою та повною. Крiм регулярної iнформацiї

товариство негайно розкриває особливу iнформацiю про суттєвi подiї та змiни, якi можуть
впливати на стан товариства. Iнформацiя, що розкривається товариством, є достовiрною, тобто
такою, що сприяє чiткому та повному уявленню про дiйсний фiнансовий стан товариства та
результати його дiяльностi.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснюється як через залучення
незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього
контролю. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професiйного контролю за його
фiнансово-господарською дiяльнiстю.
Трудовий колектив вiдiграє важливу роль у дiяльностi товариства, i тому товариство забезпечує
працiвникам безпечну можливiсть для подання скарг та висловлення пропозицiй стосовно
дiяльностi Правлiння або окремих посадових осiб.
У 2021 роцi рiчнi загальнi збори проводились 28 квiтня. Для участi в загальних зборах
зареєструвалися акцiонери, яким належить 1 265 869 штук голосуючих простих iменних акцiй
товариства, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй. До
порядку денного зборiв були включенi такi питання: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2.
Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2020 рiк. 3. Затвердження
порядку покриття збиткiв товариства за 2020 рiк. 4. Звiт Наглядової ради товариства за 2020 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження заходiв за результатами його
розгляду. 5. Висновок зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його
розгляду. 6. Звiт Правлiння товариства за 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту. 7. Розподiл прибутку товариства та визначення частини прибутку, що направляється на
збiльшення статутного капiталу. 8. Збiльшення статутного капiталу товариства шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу
прибутку (його частини). 9. Пiдвищення номiнальної вартостi акцiй. 10. Внесення змiн до
статуту товариства, пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу шляхом пiдвищення
номiнальної вартостi акцiй. 11. Про Положення про Наглядову раду товариства та Положення
про Виконавчий орган товариства. 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв. 13. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв iз заiнтересованiстю.
В результатi розгляду питань порядку денного зборами були прийнятi такi рiшення: обрано
лiчильну комiсiю; затверджено рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) товариства за 2020 рiк;
покриття збиткiв товариства за 2020 рiк здiйснено шляхом використання нерозподiленого
прибутку минулих перiодiв; затверджено звiт Наглядової ради товариства за 2020 рiк та заходи
за результатами його розгляду; висновок зовнiшнього аудиту за 2020 рiк взято до вiдома;
затверджено звiт Правлiння товариства за 2020 рiк; Розподiлено нерозподiлений прибуток за
2019 рiк у розмiрi 8 193 368,25 грн. на збiльшення статутного капiталу товариства. Збiльшено
статутний капiтал товариства з 333 063,75 грн. до 8 526 432 грн. шляхом пiдвищення
номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу нерозподiленого
прибутку за 2019 рiк у розмiрi 8 193 368,25 грн.; пiдвищено номiнальну вартiсть акцiй до 6,4 грн.
та затверджено рiшення про пiдвищення номiнальної вартостi акцiй товариства; внесено змiни
до Статуту товариства, пов'язанi зi збiльшенням статутного капiталу шляхом пiдвищення
номiнальної вартостi акцiй, а також iз приведенням Статуту у вiдповiднiсть до змiн у
законодавствi та затверджено його нову редакцiю. Уповноважено голову рiчних загальних
зборiв, заступника голови правлiння з адмiнiстративно-правових питань, пiдписати Статут в
новiй редакцiї та забезпечити проведення його державної реєстрацiї; внесено змiни до
Положення про Наглядову раду товариства та Положення про Виконавчий орган товариства;
попередньо надано згоду на вчинення товариством, за необхiдностi, у перiод з 28 квiтня 2021
року до 28 квiтня 2022 року, правочинiв про продаж виробленої товариством продукцiї та/або
закупiвлi сировини, яка використовується для виробництва, та/або отримання кредитних коштiв
банкiв для господарської дiяльностi товариства й вiдповiдну заставу майна товариства у зв'язку з
цим, якщо вартiсть кожного такого правочину становитиме вiд 25 до 100 вiдсоткiв вiд вартостi

активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Гранична сукупна вартiсть
таких правочинiв - до 200% вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi. Укладати такi правочини вiдповiдно процедурi, яка встановлена для правочинiв,
вартiсть яких знаходиться в межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вiд вартостi активiв товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Правлiнню проiнформувати акцiонерiв про
укладення таких правочинiв на чергових загальних зборах; надано згоду на вчинення
товариством таких значних правочинiв iз заiнтересованiстю з: Weidmann Electrical Technology
AG (Швейцарiя) на продаж картону трансформаторного, паперу крепованого, паперу
iзоляцiйного, загальною вартiстю до 40 млн. EUR, термiном до 30.04.2025; Weidmann
Transformator Izolasyon Sanayi ve D Ticaret A.. (Туреччина) на продаж картону
трансформаторного, паперу крепованого, паперу iзоляцiйного, загальною вартiстю до 10 млн.
EUR, термiном до 30.04.2025; Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватiя) на продаж картону
трансформаторного, паперу крепованого, паперу iзоляцiйного, загальною вартiстю до 5 млн.
EUR, термiном до 30.04.2025; Weidmann Whiteley Ltd (Великобританiя) на продаж
паперу-основи для DPP, загальною вартiстю до 5 млн. EUR, термiном до 30.04.2025; Дочiрнiм
пiдприємством "Вайдман Малин Iзоляцiйнi Компоненти" (Україна), або його правонаступником,
на продаж картону трансформаторного, загальною вартiстю до 160 млн. грн, термiном до
30.04.2025. Правлiнню товариства визначити iншi iстотнi умови правочинiв, при необхiдностi,
вносити до них змiни. Уповноважити голову правлiння пiдписати такi правочини та змiни до
них.
Пропозицiї стосовно порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. Реєстрацiю акцiонерiв для
участi в загальних зборах здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, обрана Наглядовою радою.
Будь-який орган не здiйснював контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв
для участi в зборах. Голосування з питань порядку денного на зборах вiдбувалось з
використанням бюлетенiв (таємне голосування).
Позачерговi загальнi збори протягом звiтного року не скликались та не проводились. У звiтному
роцi загальнi збори у формi заочного голосування не проводились.
Наглядова рада товариства складається з трьох осiб: голова - Юрг Бруннер, представник
Корпорацiї Weidmann Holding AG; члени - Покотило Вячеслав Григорович та Суттер Марсель
Германн, представник Корпорацiї Weidmann Holding AG. Усiх членiв Наглядової ради було
переобрано на повторний строк.
У складi Наглядової ради комiтети вiдсутнi, незалежнi члени вiдсутнi. Вимоги до членiв
Наглядової ради вiдповiдно до внутрiшнiх документiв такi: членом може бути акцiонер або
представник акцiонера з вищою освiтою, з квалiфiкацiєю та досвiдом, необхiдними для
виконання своїх посадових обов'язкiв.
Наглядова рада дiяла у вiдповiдностi зi Статутом та Положенням про Наглядову раду i провела у
2021 роцi 6 засiдань.
Найбiльш важливi питання, якi розглядалися на засiданнях Наглядової ради, були пов'язанi з
формуванням та контролем за дiяльнiстю Правлiння товариства. Наглядова рада: обрала голову
та членiв Правлiння; затвердила рiчний бюджет товариства; приймала рiшення про пiдготовку,
скликання та проведення загальних зборiв товариства; залучала аудиторськi компанiї для
проведення перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства та затвердила їх звiт; затверджувала
рiчну iнформацiю товариства, як емiтента цiнних паперiв, розглянула i проаналiзувала такi
питання: змiна органiзацiйної структури товариства, управлiння персоналом, ризики товариства,
затвердила ринкову вартiсть акцiй товариства; розглядала та прийняла рiшення по питаннях,
пов'язаних з укладенням значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю.
Винагорода членам Наглядової ради передбачена Статутом товариства i є пропорцiйною
мiнiмальнiй заробiтнiй платi, члени Наглядової ради - нерезиденти винагороду не отримують.
Правлiння товариства складається з 9 осiб, а саме: голови правлiння Волги Iгоря Анатолiйовича

та членiв - Бояршина Iвана Миколайовича; Головатчика Сергiя Севастяновича; Дем'янчука Iгоря
Iвановича; Костюченка Андрiя Андрiйовича; Пономаренка Вiктора Дмитровича; Ханенко Олени
Олександрiвни; Швидуна Олександра Володимировича; Шипiлова Юрiя Геннадiйовича.
До компетенцiї Правлiння вiдносяться усi питання дiяльностi Товариства, в тому числi
розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрiм тих, що згiдно з
чинним законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв Товариства вiднесенi до
компетенцiї iншого органу Товариства.
У 2021 роцi було проведено 10 засiдань.
Розглядалися питання та приймалися рiшення, направленi на забезпечення стабiльної роботи
товариства, в т.ч. пов'язанi з виробничою та фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства, формуванням
та затвердженням бюджету. Правлiння проаналiзувало функцiонування в товариствi
iнтегрованої системи менеджменту якостi, навколишнього середовища, гiгiєни та безпеки працi,
iнтегрованої системи менеджменту у сферi охорони здоров'я та безпеки працi. Розглядались
питання: затвердження цiлей у сферi якостi, екологiї, гiгiєни та безпеки працi, затвердження
реєстру ризикiв i можливостей товариства, змiн до положень про оплату працi, про додаткове
стимулювання та премiювання працiвникiв, про надання матерiальної допомоги; змiн до
Колективного договору; укладення правочинiв; щодо оплати працi працiвникiв; надання
благодiйної допомоги третiм особам.
Ревiзiйна комiсiя не обиралась (в приватному акцiонерному товариствi обрання такого органу не
є обов'язковим).
Особа, яка прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента - Корпорацiя
Weidmann Holding AG (Швейцарiя), iдентифiкацiйний код СНЕ-102.124.926, яка володiє
94,999906% акцiй товариства
Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах товариства передбаченi
законодавством (Пункт 10 Роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України").
Кiлькiсть акцiй з обмеженнями прав участi та голосування - 66 414 шт., обмеження щодо яких
виникли 11.10.2014.
Обрання та припинення повноважень членiв Наглядової ради є компетенцiєю загальних зборiв
товариства. Голова НР обирається Наглядовою радою iз членiв НР. Обрання та припинення
повноважень голови та членiв Правлiння є компетенцiєю Наглядової ради. Обрання та
припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї є компетенцiєю загальних зборiв. Головний
бухгалтер призначається та звiльняється з посади головою правлiння, Наглядова рада погоджує
кандидатуру головного бухгалтера.
Повноваження посадових осiб товариства визначенi Статутом, внутрiшнiми положеннями,
рiшеннями НР, Правлiння, контрактами та посадовими iнструкцiями. В товариствi є чинними
Положення про загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий
орган, Положення про ревiзiйну комiсiю.
До компетенцiї загальних зборiв належить вирiшення, в тому числi, i таких питань: визначення
основних напрямiв дiяльностi (стратегiї); затвердження рiчного фiнансового звiту; обрання та
припинення повноважень членiв Наглядової ради; обрання та припинення повноважень голови
та членiв ревiзiйної комiсiї; визначення розмiру винагороди для голови та членiв Наглядової
ради; прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй; прийняття рiшення про викуп,
реалiзацiю та розмiщення власних акцiй; надання згоди на укладення договорiв, щодо яких iснує
конфлiкт iнтересiв вiдповiдно до законодавства.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення, в тому числi, i таких питань:
затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв); обрання та припинення повноважень голови та
членiв Правлiння; обрання та припинення повноважень голови Наглядової ради; визначення
розмiру винагороди для голови та членiв Правлiння; прийняття рiшення про притягнення до
майнової вiдповiдальностi членiв Правлiння; затвердження зовнiшнього аудитора; надання

згоди на укладення договорiв, щодо яких iснує конфлiкт iнтересiв вiдповiдно до законодавства.
Статут товариства мiстить положення, яке обмежує повноваження Правлiння приймати
рiшення про укладення договорiв, враховуючи їх суму та положення про конфлiкт iнтересiв.
Наглядова рада та Правлiння не готують додаткову iнформацiю про свою дiяльнiсть, оскiльки це
не є обов'язковим для приватних акцiонерних товариств.
Акцiонери можуть отримати вiдповiдну iнформацiю про дiяльнiсть товариства у такий спосiб:
фiнансова звiтнiсть розповсюджується на загальних зборах, оприлюднюється в
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР, надається для ознайомлення
безпосередньо в товариствi, копiї документiв надаються на запит акцiонера, розмiщується на
власнiй iнтернет cторiнцi; iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше
статутного капiталу оприлюднюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР,
надається для ознайомлення безпосередньо в товариствi, копiї документiв надаються на запит
акцiонера, розмiщується на власнiй iнтернет cторiнцi; iнформацiя про склад органiв управлiння
товариства оприлюднюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР, надається
для ознайомлення безпосередньо в товариствi, копiї документiв надаються на запит акцiонера,
розмiщується на власнiй iнтернет cторiнцi; Статут та внутрiшнi документи, протоколи загальних
зборiв пiсля їх проведення надаються для ознайомлення безпосередньо в товариствi, копiї
документiв надаються на запит акцiонера.
Товариство готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. Аудиторська перевiрка товариства незалежною аудиторською фiрмою проводилась
раз на рiк. Наглядова рада приймала рiшення про обрання такої незалежної аудиторської фiрми.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не приймало рiшень про
добровiльне застосовування Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

28.04.2021
100
У 2021 роцi рiчнi загальнi збори проводились 28 квiтня. Для участi в загальних
зборах зареєструвалася одна особа, якiй належить 1 265 869 штука голосуючих
простих iменних акцiй товариства, що становить 100% вiд загальної кiлькостi
голосуючих простих iменних акцiй.
До порядку денного зборiв були включенi такi питання:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2020 рiк.
3. Затвердження порядку покриття збиткiв товариства за 2020 рiк.
4. Звiт Наглядової ради товариства за 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
5. Висновок зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його
розгляду.
6. Звiт Правлiння товариства за 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками

розгляду звiту.
7. Розподiл прибутку товариства та визначення частини прибутку, що
направляється на збiльшення статутного капiталу.
8. Збiльшення статутного капiталу товариства шляхом пiдвищення номiнальної
вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу прибутку (його
частини).
9. Пiдвищення номiнальної вартостi акцiй.
10. Внесення змiн до статуту товариства, пов'язаних зi збiльшенням статутного
капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй.
11. Про Положення про Наглядову раду товариства та Положення про
Виконавчий орган товариства.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
13. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв iз заiнтересованiстю.
В результатi розгляду питань порядку денного зборами були прийнятi такi
рiшення: обрано лiчильну комiсiю; затверджено рiчний звiт (рiчну фiнансову
звiтнiсть) товариства за 2020 рiк; покриття збиткiв товариства за 2020 рiк
здiйснено шляхом використання нерозподiленого прибутку минулих перiодiв;
затверджено звiт Наглядової ради товариства за 2020 рiк та заходи за
результатами його розгляду; висновок зовнiшнього аудиту за 2020 рiк взято до
вiдома; затверджено звiт Правлiння товариства за 2020 рiк; Розподiлено
нерозподiлений прибуток за 2019 рiк у розмiрi 8 193 368,25 грн. на збiльшення
статутного капiталу товариства. Збiльшено статутний капiтал товариства з 333
063,75 грн. до 8 526 432 грн. шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за
рахунок спрямування до статутного капiталу нерозподiленого прибутку за 2019
рiк у розмiрi 8 193 368,25 грн.; пiдвищено номiнальну вартiсть акцiй до 6,4 грн. та
затверджено рiшення про пiдвищення номiнальної вартостi акцiй товариства;
внесено змiни до Статуту товариства, пов'язанi зi збiльшенням статутного
капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй, а також iз приведенням
Статуту у вiдповiднiсть до змiн у законодавствi та затверджено його нову
редакцiю. Уповноважено голову рiчних загальних зборiв, заступника голови
правлiння з адмiнiстративно-правових питань, пiдписати Статут в новiй редакцiї
та забезпечити проведення його державної реєстрацiї; внесено змiни до
Положення про Наглядову раду товариства та Положення про Виконавчий орган
товариства; попередньо надано згоду на вчинення товариством, за необхiдностi,
у перiод з 28 квiтня 2021 року до 28 квiтня 2022 року, правочинiв про продаж
виробленої товариством продукцiї та/або закупiвлi сировини, яка
використовується для виробництва, та/або отримання кредитних коштiв банкiв
для господарської дiяльностi товариства й вiдповiдну заставу майна товариства у
зв'язку з цим, якщо вартiсть кожного такого правочину становитиме вiд 25 до 100
вiдсоткiв вiд вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв - до 200% вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Укладати такi
правочини вiдповiдно процедурi, яка встановлена для правочинiв, вартiсть яких
знаходиться в межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вiд вартостi активiв товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Правлiнню проiнформувати
акцiонерiв про укладення таких правочинiв на чергових загальних зборах; надано
згоду на вчинення товариством таких значних правочинiв iз заiнтересованiстю з:
Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарiя) на продаж картону
трансформаторного, паперу крепованого, паперу iзоляцiйного, загальною
вартiстю до 40 млн. EUR, термiном до 30.04.2025; Weidmann Transformator
Isolasyon Sanayi ve D Ticaret A. (Туреччина) на продаж картону
трансформаторного, паперу крепованого, паперу iзоляцiйного, загальною
вартiстю до 10 млн. EUR, термiном до 30.04.2025; Weidmann Izo-Prod d.o.o.
(Хорватiя) на продаж картону трансформаторного, паперу крепованого, паперу

iзоляцiйного, загальною вартiстю до 5 млн. EUR, термiном до 30.04.2025;
Weidmann Whiteley Ltd (Великобританiя) на продаж паперу-основи для DPP,
загальною вартiстю до 5 млн. EUR, термiном до 30.04.2025; Дочiрнiм
пiдприємством "Вайдман Малин Iзоляцiйнi Компоненти" (Україна), або його
правонаступником, на продаж картону трансформаторного, загальною вартiстю
до 160 млн. грн, термiном до 30.04.2025. Правлiнню товариства визначити iншi
iстотнi умови правочинiв, при необхiдностi, вносити до них змiни. Уповноважити
голову правлiння пiдписати такi правочини та змiни до них.
Пропозицiї стосовно порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. Реєстрацiю
акцiонерiв для участi в загальних зборах здiйснювала реєстрацiйна комiсiя,
обрана Наглядовою радою. Будь-який орган не здiйснював контроль за станом
реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в зборах. Голосування з
питань порядку денного на зборах вiдбувалось з використанням бюлетенiв
(таємне голосування).
Позачерговi загальнi збори протягом звiтного року не скликались та не
проводились. У звiтному роцi загальнi збори у формi заочного голосування не
проводились.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
д/в
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
д/в
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства

Ні
X
X
X
X
X

Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Позачерговi загальнi збори протягом звiтного перiоду не
Інше (зазначити)
скликались.

X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно Позачерговi загальнi збори
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій протягом звiтного перiоду
товариства
не скликались.
Позачерговi загальнi збори
Інше (зазначити)
протягом звiтного перiоду
не скликались.
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися
28.04.2021.

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

Позачерговi загальнi збори протягом звiтного
перiоду не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональни Незалежний Залежний
й склад
член
член
Функціональні обов'язки члена наглядової
наглядової
наглядової наглядової
ради
ради
ради
ради
Юрг Бруннер
X
Iнформацiя не розкривається, оскiльки Товариство
не є публiчним акцiонерним товариством або
банком. Для приватних акцiонерних товариств
розкриття даної iнформацiї не є обов'язковим.
Покотило
X
Iнформацiя не розкривається, оскiльки Товариство
Вячеслав
не є публiчним акцiонерним товариством або
Григорович
банком. Для приватних акцiонерних товариств

Суттер
Марсель
Германн
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

X

розкриття даної iнформацiї не є обов'язковим.
Iнформацiя не розкривається, оскiльки Товариство
не є публiчним акцiонерним товариством або
банком. Для приватних акцiонерних товариств
розкриття даної iнформацiї не є обов'язковим.

Наглядова рада дiяла у вiдповiдностi зi Статутом та Положенням
про Наглядову раду i провела у 2021 роцi 6 засiдань.
Найбiльш важливi питання, якi розглядалися на засiданнях
Наглядової ради, були пов'язанi з формуванням та контролем за
дiяльнiстю Правлiння товариства. Наглядова рада: обрала голову
та членiв Правлiння; затвердила рiчний бюджет товариства;
приймала рiшення про пiдготовку, скликання та проведення
загальних зборiв товариства; залучала аудиторськi компанiї для
проведення перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства та
затвердила їх звiт; затверджувала рiчну iнформацiю товариства,
як емiтента цiнних паперiв, розглянула i проаналiзувала такi
питання: змiна органiзацiйної структури товариства, управлiння
персоналом, ризики товариства, затвердила ринкову вартiсть
акцiй товариства; розглядала та прийняла рiшення по питаннях,
пов'язаних з укладенням значних правочинiв та правочинiв iз
заiнтересованiстю.
Винагорода членам Наглядової ради передбачена Статутом
товариства i є пропорцiйною мiнiмальнiй заробiтнiй платi, члени
Наглядової ради - нерезиденти винагороду не отримують.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

X
X
X
У складi Наглядової ради комiтети
вiдсутнi.

Чи проведені засідання комітетів
наглядової ради, загальний опис
прийнятих на них рішень
У разі проведення оцінки роботи комітетів
зазначається інформація щодо їх
компетентності та ефективності

Персональний склад
комітетів
д/в
д/в
д/в
д/в

У складi Наглядової ради комiтети вiдсутнi.
У складi Наглядової ради комiтети вiдсутнi.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
Iнформацiя не є обов'язковою до розкриття, оскiльки Товариство
наглядової ради
не є публiчним акцiонерним товариством або банком.
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
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)
Акцiонер або представник акцiонера, вища освiта, квалiфiкацiя та
досвiд, необхiдний для виконання своїх посадових обов'язкiв.

X
X
X
X
X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
д/н
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Винагорода пропорцiйна мiнiмальнiй заробiтнiй платi.
Інше (запишіть)
Винагорода може не виплачуватись за рiшенням члена
Наглядової ради.

Ні
X
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого
органу
Правлiння товариства складається з 9 осiб,
а саме: голови правлiння Волги Iгоря
Анатолiйовича та членiв правлiння Бояршина Iвана Миколайовича;
Головатчика Сергiя Севастяновича;
Дем'янчука Iгоря Iвановича; Костюченка
Андрiя Андрiйовича; Пономаренка
Вiктора Дмитровича; Ханенко Олени
Олександрiвни; Швидуна Олександра
Володимировича; Шипiлова Юрiя
Геннадiйовича

Функціональні обов'язки члена виконавчого
органу
До компетенцiї Правлiння вiдносяться усi
питання дiяльностi Товариства, в тому числi
розпорядження майном Товариства з
урахуванням положень Статуту, окрiм тих, що
згiдно з чинним законодавством, Статутом або
рiшенням Загальних зборiв Товариства вiднесенi
до компетенцiї iншого органу Товариства.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

У 2021 роцi було проведено 10 засiдань.
Розглядалися питання та приймалися рiшення, направленi на
забезпечення стабiльної роботи товариства, в т.ч. пов'язанi з
виробничою та фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства,
формуванням та затвердженням бюджету. Правлiння
проаналiзувало функцiонування в товариствi iнтегрованої
системи менеджменту якостi, навколишнього середовища, гiгiєни
та безпеки працi, iнтегрованої системи менеджменту у сферi
охорони здоров'я та безпеки працi. Розглядались питання:
затвердження цiлей у сферi якостi, екологiї, гiгiєни та безпеки
працi, затвердження реєстру ризикiв i можливостей товариства,
змiн до положень про оплату працi, про додаткове стимулювання
та премiювання працiвникiв, про надання матерiальної допомоги;
змiн до Колективного договору; укладення правочинiв; щодо
оплати працi працiвникiв; надання благодiйної допомоги третiм
особам.
Iнформацiя про результати роботи виконавчого органу;
визначення, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у
фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства не розкривається,
оскiльки Товариство не є публiчним акцiонерним товариством
або банком. Для приватних акцiонерних товариств розкриття
даної iнформацiї не є обов'язковим.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Iнформацiя не розкривається, оскiльки Товариство не є
публiчним акцiонерним товариством або банком. Для приватних
акцiонерних товариств розкриття даної iнформацiї не є
обов'язковим.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Ефективне управлiння у корпоративнiй структурi товариства забезпечується дiєвою,
незалежною Наглядовою радою та квалiфiкованим Правлiнням, рацiональним i чiтким
розподiлом повноважень мiж ними, а також належною системою пiдзвiтностi та контролю.
Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного обмiну
iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж Наглядовою радою та Правлiнням. Органи товариства
та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, добросовiсно та
розумно в iнтересах товариства та акцiонерiв.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснюється як через залучення
незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього
контролю. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професiйного контролю за його
фiнансово-господарською дiяльнiстю.
Трудовий колектив вiдiграє важливу роль у дiяльностi товариства, i тому товариство забезпечує
працiвникам безпечну можливiсть для подання скарг та висловлення пропозицiй стосовно
дiяльностi Правлiння або окремих посадових осiб.
Товариство забезпечує систематичне здiйснення аналiзу ризикiв, спрямованого на їх
iдентифiкацiю, оцiнку та визначення заходiв з їх опрацювання (управлiння ними). Метою цього
є розумiння сутi ризикiв, та з'ясування їхнього впливу на його дiяльнiсть. Такий аналiз
здiйснюється постiйно, як на рiвнi пiдроздiлiв, так i на рiвнi Товариства в цiлому. Порядок

iдентифiкацiї, оцiнки та опрацювання ризикiв визначенi внутрiшнiм стандартом товариства
IСМПУП_027 "Iдентифiкацiя та опрацювання ризикiв i можливостей у сферi якостi, екологiї,
охорони здоров'я та безпеки працi".
Як елемент (захiд) з управлiння ризиками, з метою зменшення, пом'якшення або знешкодження
їх впливу на досягнення своїх цiлей у своїй господарськiй дiяльностi, товариство використовує
страхування.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
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?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
так
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
так
ні
ні
конфлікт інтересів

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

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/в

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?

Інформація про
діяльність акціонерного
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Інформа
ція
розповс
юджуєт
ься на
загальни
х зборах

Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку про
ринок цінних паперів або
через особу, яка провадить
діяльність з оприлюднення
регульованої інформації
від імені учасників
фондового ринку

Докумен
ти
надаютьс
я для
ознайомл
ення
безпосер
едньо в
акціонер
ному
товарист
ві

Копії
докуме
нтів
надают
ься на
запит
акціоне
ра

Інформація
розміщується
на власному
веб-сайті
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
д/в
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Ревiзiйна комiсiя не обиралась (в приватному акцiонерному
Інше (зазначити)
товариствi обрання такого органу не є обов'язковим).
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1

Повне найменування юридичної особи
- власника (власників) або прізвище,
ім'я, по батькові (за наявності) фізичної
особи - власника (власників) значного
пакета акцій

Корпорацiя Weidmann Holding AG
(Швейцарiя), iдентифiкацiйний код
СНЕ-102.124.926

Ідентифікаційний код згідно
з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного, банківського
чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади
іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи
(для юридичної особи нерезидента)

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

див.графу 2

94,999906

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
1 332 255

Опис

Кількість акцій
з обмеженнями
66 414

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження
11.10.2014

Обмеження прав голосування
акцiонерiв на загальних зборах
товариства передбаченi
законодавством (пункт 10 Роздiлу
VI Закону України "Про
депозитарну систему
України")/викуп акцiй емiтентом
В 2021 роцi вiдбувся викуп 228 штук акцiй в процесi реалiзацiї
акцiонерами їх права вимоги здiйснення обов'язкового викупу емiтентом
належних акцiонерам голосуючих акцiй, яке виникло внаслiдок реєстрацiї
акцiонерiв для участi у загальних зборах емiтента, якi вiдбулись в 2021
роцi, та голосування проти прийняття загальними зборами вiдповiдного
рiшення та подання акцiонерами письмової вимоги про обов'язковий викуп
належних їм акцiй. Дата виникнення обмеження 07.06.2021. Загальна
кiлькiсть акцiй з обмеженнями не змiнилась

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Обрання та припинення повноважень членiв Наглядової ради є компетенцiєю загальних зборiв
товариства. Голова НР обирається Наглядовою радою iз членiв НР. Обрання та припинення
повноважень голови та членiв Правлiння є компетенцiєю Наглядової ради. Обрання та
припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї є компетенцiєю загальних зборiв. Головний
бухгалтер призначається та звiльняється з посади головою правлiння, Наглядова рада погоджує
кандидатуру головного бухгалтера.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення вiдсутня , оскiльки Товариство не зобов'язане розкривати
дану iнформацiю на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб товариства визначенi Статутом, внутрiшнiми положеннями,
рiшеннями НР, Правлiння, контрактами та посадовими iнструкцiями. В товариствi є чинними
Положення про загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий
орган, Положення про ревiзiйну комiсiю.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену станом на та
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року. Iнша iнформацiя складається зi:
1) звiту про управлiння Компанiї за 2021 рiк, пiдготовленому вiдповiдно до вимог Закону про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та iнших застосовних законодавчих i нормативних
вимог.
2) рiчної iнформацiї про емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк, що пiдготовлена вiдповiдно до
вимог Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 23 лютого 2006
року №3480-IV (Закон №3480-IV), але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора

щодо неї.
Компанiя пiдготувала звiт про управлiння за 2021 рiк. У звiтi про управлiння ми не виявили
суттєву невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або того, чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве
викривлення, та ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту
незалежного аудитора.
Компанiя пiдготувала рiчну iнформацiю про емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк. У рiчнiй
iнформацiї про емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк ми не виявили суттєву невiдповiднiсть мiж
iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту,
або того, чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення, та ми не виявили
таких фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту незалежного аудитора.
У зв'язку зi складанням Компанiєю звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог
законодавства, повiдомляємо наступне:
- за даними перевiрки iнформацiя, зазначена у пунктах 1-4 частини третьої статтi 127 Закону
№3480-IV, наведена у звiтi про корпоративне управлiння;
- на нашу думку, iнформацiя, зазначена у пунктах 5-9 частини третьої статтi 127 Закону
№3480-IV, а саме:
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї;
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй; iнформацiя про
будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах; порядок
призначення та звiльнення посадових осiб та повноваження посадових осiб, наведена у звiтi про
корпоративне управлiння, не суперечать iнформацiї, отриманiй нами пiд час аудиту фiнансової
звiтностi Компанiї.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
д/в

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Корпорацiя "Weidmann Holding
AG", iдентифiкацiйний код
СНЕ-102.124.926

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
див. кол.1

Місцезнаходження
8640, ШВЕЙЦАРIЯ,
д/в р-н, Рапперсвiль,
Нойє Йонаштрассе 60

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

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1 265 641

94,99990617

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1 265 641

94,99990617

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

1 265 641

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
1 265 641

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас
акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальн
а вартість
(грн)

Акцiї простi iменнi

1 332 255

6,40

Права та обов'язки
Акцiонери мають право:
- брати участь в управлiннi Товариством в порядку, визначеному чинним
законодавством України та цим Статутом;
- обиратися та бути обраними до Наглядової ради та iнших органiв
Товариства;
- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та отримувати його частку
(дивiденди);
- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства, на вимогу
акцiонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення рiчнi баланси,
звiти про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, протоколи засiдань
органiв Товариства, тощо;
- отримати частину майна Товариства або його вартостi у випадку його
лiквiдацiї пропорцiйно вартостi належних їм акцiй Товариства;
- вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцiй
у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- вiдчужувати належнi їм акцiї у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
Акцiонери також мають iншi права, передбаченi чинним законодавством
України та цим Статутом.
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
- дотримуватися цього Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства,
виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших органiв Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з
майновою участю;
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та способами, що передбаченi
Статутом Товариства, проспектом емiсiї акцiй та договором купiвлi-продажу
акцiй;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства;
- нести iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством України та цим
Статутом.

Примітки:
д/в

Наявність публічної
пропозиції та/або допуску до
торгів на фондовій біржі в
частині включення до
біржового реєстру
публiчна пропозицiя вiдсутня;
допуск до торгiв на фондовiй
бiржi в частинi включення до
бiржового реєстру вiдсутнiй

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
23.06.2021

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
34/1/2021

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000070858 Акція проста
Не
6,4
1 332 255
8 526 432
100
цiнних паперiв та
бездокумента
визначено
фондового ринку
рна іменна
Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось. Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх
ринках не здiйснювалась. Факти включення/виключення цiнних паперiв Товариства до/з бiржового реєстру фондової бiржi вiдсутнi. Заяви для
допуску на бiржу Товариством не подавались. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв Товариством не здiйснювалася. Збiльшено статутний
капiтал товариства з 333 063,75 грн. до 8 526 432 грн. шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного
капiталу нерозподiленого прибутку за 2019 рiк у розмiрi 8 193 368,25 грн.

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№
з/п

1
1

Опис

Кількість
Дата
Номер
акцій, що
реєстрації
свідоцтва про
викуплено/
випуску
реєстрацію
Частка від
набуто
Номінальна акцій, що
Найменування органу, що зареєстрував
випуску акцій,
статутного
іншим
вартість
викуплено/
випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим
що викуплено/
капіталу (у
чином
(грн)
набуто
чином /продано/ анульовано
набуто іншим
відсотках)
/продано/
іншим чином
чином /продано/
анульовано
/продано/
анульовано
(шт.)
анульовано
2
3
4
5
6
7
8
9
07.06.2021
викуп
228
0,25
02.06.2010
11/06/1/10
Житомирське територiальне управлiння
0,0171138408
Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
Вiдбувся викуп акцiй в процесi реалiзацiї акцiонерами їх права вимоги здiйснення обов'язкового викупу емiтентом належних акцiонерам
голосуючих акцiй, яке виникло внаслiдок реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах емiтента, якi вiдбулись в 2021 роцi, та
голосування проти прийняття загальними зборами вiдповiдного рiшення та подання акцiонерами письмової вимоги про обов'язковий
викуп належних їм акцiй.

Дата
Вид дії
зарахування
викуп/
/ списання
набуття
акцій на
іншим
рахунок / з
чином/
рахунку
продаж/
емітента анулювання

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
23.06.2021

2
34/1/2021

3
UA4000070858

4
1 332 255

5
8 526 432

6
1 265 841

Опис:
Вiдсутнi голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
311 171
476 948
119 401
225 048
186 012
242 771
288
139
1 854
1 854
3 616
7 136
315

306

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
311 171
476 948
119 401
225 048
186 012
242 771
288
139
1 854
1 854
3 616
7 136
315

306

298
295
0
0
298
295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
11
0
0
17
11
311 486
477 254
0
0
311 486
477 254
Пояснення: Термiн використання основних засобiв (далi ОЗ) складає
4-40 рокiв. Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв
нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу згiдно строкiв
корисного використання:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 40 рокiв;
- машини та обладнання:
обладнання енергетичне - 10 рокiв;
картоно- та папероробне обладнання - 10-20 рокiв; обладнання
вимiрювальне та регулювальне - 5 рокiв; обладнання лабораторне - 5
рокiв; спецiалiзований внутрiшньозаводський транспорт i спец
автомобiлi - 4 роки; обладнання iнформацiйне (в т.ч. комп'ютерна
технiка та програмнi засоби) - 4 роки; - транспортнi засоби (за
виключенням спецiалiзованого внутрiшньозаводського транспорту i
спец автомобiлiв) - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi):
- меблi спецiалiзованi та пристосування для виконання технологiчних
операцiй - 4 роки; - пристосування для зберiгання i транспортування - 4
роки; - меблi та офiсне оснащення - 8 рокiв;
Умови користування ОЗ - за цiльовим призначенням для здiйснення
виробничої дiяльностi у вiдповiдностi з вимогами технiчної
документацiї.
Станом на 31.12.2021 р. первiсна вартiсть ОЗ складає 751 612 тис.грн., в
тому числi земля в сумi 1 854 тис.грн. Первiсна вартiсть ОЗ, якi
амортизуються, дорiвнює 749 758 тис. грн (751 612 - 1 854 = 749 758).
Сума нарахованого зносу складає 274 358 тис.грн.
Ступiнь зносу ОЗ складає (274 386 тис.грн./ 749 758
тис.грн.)*100%=36,6%%.
Ступiнь використання основного технологiчного обладнання складає
113%.
Змiни у вартостi ОЗ вiдбулися за рахунок введення в експлуатацiю ОЗ,
їх списання та нарахування амортизацiї в звiтному перiодi. У звiтному
роцi надiйшло ОЗ на суму 193 440 тис.грн. за первiсною вартiстю,
вибуло ОЗ на суму 582 тис.грн. за залишковою вартiстю.
Є обмеженння на використання майна у зв'язку з наданням пiд заставу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
194 173
170 366
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
8 526
333
Скоригований статутний капітал
8 487
297
(тис.грн)
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону
України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до
Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд
07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний
капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв
товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (194173.000 тис. грн. ) бiльше скоригованого
статутного капiталу (8487.000 тис. грн. ).Це вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного
кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Довгостроковий кредит банку
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними паперами)
(за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
135 673

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

02.10.2020
X

135 673
0

4
X

29.08.2025
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

2 207

X

X

X

0

X

X

Дата
виникненн
я

Дата
погашення
X

X
521 078
X
X
X
658 958
X
X
Товариство у 2020 роцi отримало довгостроковий кредит
банку, детальна iнформацiя щодо якого наведена у
табличнiй формi. Вiдсоток за користування коштами
(вiдсоток рiчних) складає 4,00+Euribor (в табличнiй частинi
наведено лише числове значення вiдсоткової ставки у зв'язку
iз обмеженням щодо формату зазначеного поля).

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

Основні
види
продукції

1
1
2

2
Папiр
Картон

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
6220 т
5860 т

у грошовій формі
(тис.грн)
4
353618,71
185210,88

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
51
49

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
6130 т
388770,87
56
4865 т
270293,12
44

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3

2
Матерiальнi витрати
Енергетичнi витрати
Накладнi витрати

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
52,07
13,66
22,25

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "ПЗУ Україна"
Приватне акціонерне товариство
20782312
04112, УКРАЇНА, Київська обл., Київський
р-н, Київ, Дегтярiвська, 62
АВ 500113, АВ 500104
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
15.12.2009
(044) 238 6 238
(044) 238 6 238
Страхова дiяльнiсть
страхування вiдповiдальностi директорiв,
посадових осiб та компанiй
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
група "ТАС"
Приватне акціонерне товариство
30115243
03062, Україна, Київська обл., Київський
р-н, Київ, пр-т. Перемоги, 62
АВ№500441, АВ№500442
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг
02.12.2009
(044) 536 00 20
(044) 536 00 21
Страхова дiяльнiсть
страхування: водiїв вiд нещасних випадкiв
на
транспортi;
цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв транспортних
засобiв; членiв добровiльних пожежних
дружини;
вiдповiдальностi
суб'єктiв
перевезення
небезпечних
речовин;
наземного транспорту
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРСИТВО "УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА
ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство
24175269
10003, Україна, Київська обл., Київський
р-н, Київ, Глибочинська, 44
АВ №483130
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
01.10.2009
(044) 207 72 72
(044) 207 72 76
Страхова дiяльнiсть
Медичне страхування
Фiзична особа-пiдприємець Медведєв
Сергiй Олександрович
Підприємець - фізична особа
2795006512
10008, Україна, Житомирська обл.,
Житомирський р-н, Житомир, Святослава
Рiхтера, 33, к.4
654/19
Фонд державного майна України
19.08.2019
(0412) 34-59-51
(0412) 34-59-51
Оцiнка майна
Оцiнка ринкової вартостi цiнних паперiв
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "АРКС"
Приватне акціонерне товариство
20474912
04070, Україна, Київська обл., Київський
р-н, Київ, Iллiнська, 8
АВ№483290, АВ№483288
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
17.09.2009
(044) 499 24 99, 0 800 302 723
(044) 495 22 54
Страхова дiяльнiсть
страхування вантажiв; страхування майна
та перерв у дiяльностi; страхування
цивiльно-правової вiдповiдальностi перед
третiми сторонами
Приватне акцiонерне товариство "Айбокс
Банк"
Приватне акціонерне товариство

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

21570492
03150, Україна, Київська обл., Київький
р-н, Київ, Дiлова 9-А
001552
НКЦПФР
20.08.2013
(044) 205-41-80
(044) 205-41-80
Депозитарна дiяльнiсть
Обслуговування рахунку емiтента у цiнних
паперах
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл., Київський
р-н, Київ, Тропiнiна, 7-г
Рiшення № 2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна дiяльнiсть центрального
депозитарiю
Послуги з обслуговування випуску ЦП
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
"П.С.П.АУДИТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
36412992
01133, Україна, Київська обл., Київський
р-н, Київ, Євгена Коновальця, буд.44А
д/в
д/в

Опис

(044) 281-06-07
(044) 281-06-07
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
й аудиту; консультування з питань
оподаткування (основний)
Надання аудиторських послуг

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"КПМГ-Україна"
Товариство з обмеженою відповідальністю

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

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

21534148
01010, Україна, Київська обл., Київський
р-н, Київ, Московська, 32/2, 16-й поверх
д/в
д/в
+380 44 490 5507
+380 44 490 5508
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
й аудиту; консультування з питань
оподаткування (основний)
Консультування у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту, консультування з питань
оподаткування,
iншi
консультацiйнi
послуги
ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України"
Державна організація (установа, заклад)
21676262
03150, Україна, Київська обл., Київський
р-н, Київ, Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої
iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового
ринку
Оприлюднення
регульованої
iнформацiї/подання звiтностi до НКЦПФР

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2022

за ЄДРПОУ

00278735

за КАТОТТГ

UA1806013001
0010134

Приватне акцiонерне товариство
"Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Територія

Організаційно-пра
вова форма
Акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної
Виробництво паперу та картону
діяльності
Середня кількість працівників: 475
Адреса, телефон: 11602 Малин, Приходька, будинок 66, (04133) 6-72-22
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

за КОПФГ
за КВЕД

230
17.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

118
887
( 769 )
0
301 404
543 617
( 242 213 )
10 082
16 298
( 6 216 )
0
0
(0)

434
1 248
( 814 )
0
455 219
723 091
( 267 872 )
22 035
28 521
( 6 486 )
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
875
0
0

0
0
580
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

312 479

478 268

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

86 945
68 869
3 650
14 426
0
0
0
0

166 472
75 187
29 379
61 906
0
0
0
0

1125

108 807

123 869

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

4 485
35 285
3 399
0
0
59
0
21 034
0
21 034
0
0

6 922
32 458
4 011
0
0
49
0
21 165
0
21 165
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
256 615

0
0
0
0
23 928
374 863

1200

0

0

1300

569 094

853 131

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

333
0
0
0
0
0
361
169 708
(0)
( 36 )
0

8 526
0
0
0
0
0
361
185 325
(0)
( 39 )
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1495

170 366

194 173

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
2 116
95 794
180 646
0
0
0
0
0

0
3 576
112 481
299 949
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
278 556

0
0
0
0
0
0
0
416 006

1600
1605

3 908
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
45 245
1 332
0
651
3 323
263
0
29 865
0
23 159
0
0
12 426
120 172

23 192
112 214
2 207
0
1 241
5 003
4 803
0
54 802
0
26 156
0
0
13 334
242 952

1700

0

0

1800
1900

0
569 094

0
853 131

Керівник

Iгор ВОЛГА

Головний бухгалтер

Сергiй ОНИЩЕНКО

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Дата

КОДИ
01.01.2022

за ЄДРПОУ

00278735

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2021 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі

Код
рядка
2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4
704 140
634 465
0
0
0
0
(0)
(0)
0
0
0
0
( 614 831 )
( 519 523 )
(0)
(0)

2090

89 309

114 942

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
40 285

0
0
0
29 942

2121

0

0

2122

0

0

2123
2130
2150
2180

0
( 31 776 )
( 45 125 )
( 45 519 )

0
( 23 913 )
( 36 320 )
( 36 591 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

7 174

48 060

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255

(0)
0
43 718
33
0
( 21 645 )
(0)

(0)
0
30 255
75
0
( 82 404 )
(0)

Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2270
2275

( 652 )
0

( 626 )
0

2290

28 628

0

2295
2300

(0)
-4 656

( 4 640 )
-899

2305

0

0

2350

23 972

0

2355

(0)

( 5 539 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Код
рядка

Назва статті
1

2
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0
(0)
0
23 972

0
0
(0)
0
-5 539

За звітний
період
3
527 483
113 773
24 465
29 427
74 443
769 591

Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610
2615
2650

3
1 332 255
1 332 255
17,993550
17,993550
0,00

Керівник

Iгор ВОЛГА

Головний бухгалтер

Сергiй ОНИЩЕНКО

За аналогічний
період
попереднього
року
4
378 486
91 799
21 154
30 088
62 194
583 721
За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 332 255
1 332 255
-4,157610
-4,157610
0,00

КОДИ
01.01.2022

Дата
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Малинська
за ЄДРПОУ
паперова фабрика-Вайдманн"

00278735

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2021 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

706 398
92 417
92 417
2 707
0
54 830
181

651 323
41 665
41 665
1 998
0
44 719
2 437

3025

86

111

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
51

0
0
0
0
0
24

3100
3105
3110
3115
3116

( 486 438 )
( 88 276 )
( 22 922 )
( 119 775 )
( 5 082 )

( 405 901 )
( 74 941 )
( 19 583 )
( 87 367 )
(0)

3117

( 88 079 )

( 62 195 )

3118

( 26 614 )

( 25 172 )

3135
3140
3145

( 156 052 )
(0)
( 373 )

( 101 702 )
(0)
( 357 )

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 10 648 )
-27 814

(0)
( 7 929 )
44 497

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 150 344 )
(0)
(0)

(0)
( 129 258 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-150 344

(0)
-129 258

3300
3305

0
194 208

0
96 000

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 3 440 )
(0)
( 10 417 )
(0)

(0)
(0)
(0)
( 19 569 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
180 351
2 193
21 034
-2 062
21 165

(0)
76 431
-8 330
25 655
3 709
21 034

Керівник

Iгор ВОЛГА

Головний бухгалтер

Сергiй ОНИЩЕНКО

КОДИ
Дата
Приватне акцiонерне товариство "Малинська паперова
фабрика-Вайдманн"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00278735

Звіт про власний капітал
За 2021 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
333
0

4
0
0

5
0
0

6
361
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
169 708
0

4010
4090
4095

0
0
333

0
0
0

0
0
0

0
0
361

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
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Iгор ВОЛГА
Сергiй ОНИЩЕНКО

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi,
пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ,
за рiк, що закiнчився
31 грудня 2021 року (у тисячах українських гривень)
1. Загальна iнформацiя
Приватне акцiонерне Товариство "Малинська паперова фабрика - Вайдманн" засноване
вiдповiдно до рiшення Державного комiтету України з матерiальних ресурсiв вiд 27 червня 1994
року №165 шляхом перетворення державного пiдприємства - Малинської паперової фабрики у
вiдкрите акцiонерне Товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю
пiдприємств" вiд 15.06.1993р. Товариство змiнило свою назву в квiтнi 2017 року згiдно рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв з Публiчного акцiонерного Товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА
ФАБРИКА - ВАЙДМАНН" на Приватне акцiонерне Товариство "Малинська паперова фабрика Вайдманн".
До основної дiяльностi Товариства вiдносяться такi види виробництва продукцiї (робiт, послуг):
виробництво картону, паперу електроiзоляцiйного, фiльтрувального, для харчової
промисловостi, медичного та технiчного призначення, паперу для пакування; паперу - основи
для шпалер;
виробництво виробiв з паперу та картону;
надання послуг.
Середня чисельнiсть персоналу пiдприємства протягом 2021 року склала 475 чоловiк.
Дочiрнi пiдприємства та фiлiї вiдсутнi.
Код за ЄДРПОУ: 00278735.
Скорочена назва пiдприємства: ПрАт "Вайдманн-МПФ";
дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї, перейменування): 22.01.1992р. (02.08.2017р.);
юридична та фактична адреса: Житомирська обл. м.Малин вул.Приходька, 66;
органiзацiйно-правова форма акцiонерне Товариство;
країна реєстрацiї: Україна;
офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Товариство:
www.weidmann-electrical.com;
адреса електронної пошти: info.wmpm@weidmann-group.com.
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
(далi - МСФЗ) та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування.
Дана фiнансова звiтнiсть не є консолiдованою та представлена в українських гривнях, всi суми
округленi до цiлих тисяч, якщо не вказане iнше.
Основа оцiнки
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за
винятком частини основних засобiв i фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за оцiночною
вартiстю або справедливою вартiстю на звiтну дату.
Безперервнiсть дiяльностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервну дiяльнiсть
Товариства на основi принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за виключенням деяких
фiнансових iнструментiв, якi вiдображаються в облiку вiдповiдно до вартостi переоцiнки або
справедливої вартостi, розгорнутого подання активiв та зобов'язань, нарахування, перiодичностi
та послiдовностi в поданнi.
6. Суттєвi облiковi судження, оцiночнi значення i допущення
Судження

Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва винесення суджень,
визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають на зазначенi у звiтностi суми виручки,
витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на звiтну
дату. Однак, невизначенiсть вiдносно цих припущень i оцiночних значень може призвести до
результатiв, якi можуть вимагати iстотних коригувань балансової вартостi активу або
зобов'язання, стосовно яких робляться подiбнi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Основнi припущення про майбутнє та iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну
дату, якi можуть послужити причиною iстотних коригувань балансової вартостi активiв та
зобов'язань протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче.
Збиток вiд зменшення корисностi основних засобiв
В кiнцi кожного звiтного перiоду Пiдприємство оцiнює, чи є ознаки того, що актив може бути
знецiнений. Ця оцiнка передбачає значнi управлiнськi судження. Але значна невизначенiсть
вiдносно фiнансових i полiтичних змiн може вплинути на вiдшкодовану суму таких
необоротних активiв Пiдприємства, що наявнi у Пiдприємствi, та на здатнiсть iнвестувати в
майбутньому у основнi засоби.
Сума збитку вiд знецiнення корисностi основних засобiв може бути переглянута. Цi оцiнки,
включаючи використану методологiю, можуть мати iстотний вплив на вартiсть об'єктiв
основних засобiв та знецiнення iнших нефiнансових активiв.
Основнi засоби
Керiвництво використовує необхiднi судження для визначення строкiв корисного використання
об'єктiв основних засобiв. Фактичний строк корисного використання може вiдрiзнятися вiд
оцiнки Керiвництва. Жодних змiн в облiкових оцiнках строку корисного використання об'єктiв
основних засобiв в 2021 роцi не вiдбулося.
Пенсiйнi зобов'язання
Зобов'язання з виплати пенсiй оцiнюються на основi низки очiкувань та прогнозiв (Примiтка 12),
якi використовуються для оцiнки зобов'язання на кiнець кожного звiтного перiоду. Для
визначення показникiв плинностi кадрiв, оцiнки змiн в заробiтнiй платi, iндексу iнфляцiї тощо
вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних професiйних суджень. Змiни оцiнок
керiвництва можуть вплинути на суму вартостi зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан та
вiдповiднi нарахування у складi прибутку або збитку. Ставка дисконтування для пенсiйних
зобов'язань визначається на рiвнi оцiночних суджень та може переглядатись щорiчно.
Податки
Вiдносно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум i термiнiв отримання
майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням значного
рiзноманiття операцiй Товариства, а також довгострокового характеру i складностi наявних
договiрних вiдносин, рiзниця, яка виникає мiж
фактичними результатами i прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень
можуть спричинити за собою майбутнi коригування вже вiдображених у звiтностi сум витрат
або доходiв з податку на прибуток. Подiбнi вiдмiнностi в iнтерпретацiї можуть виникнути по
великiй кiлькостi питань залежно вiд частоти змiн законодавства та тлумачень податкових
органiв.
Забезпечення за судовими процесами
Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою керiвництвом можливих втрат, що можуть бути
понесенi в результатi негативних судових рiшень.
Резерви пiд сумнiвну заборгованiсть
Товариство здiйснює нарахування резервiв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть для того,
щоб покрити потенцiйнi ризики того, що окремi покупцi виявляться нездатними виконати свої
фiнансовi зобов'язання перед Товариством.
Для того, щоб нарахувати адекватний резерв керiвництво Товариства бере до уваги поточну
економiчну ситуацiю на ринку в цiлому, термiн виникнення боргу, минулий досвiд погашення
боргiв конкретним дебiтором, платоспроможнiсть дебiтора. Змiна ринкових умов, ситуацiї в

галузi або фiнансового стану конкретного дебiтора можуть спричинити iстотнi коригування сум
нарахованого в фiнансовiй звiтностi резерву сумнiвних боргiв.
В якостi вихiдних даних по можливостi використовується iнформацiя з спостережуваних ринкiв,
проте в тих випадках, коли це не представляється практично здiйсненним, потрiбна певна частка
судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають облiк таких вихiдних
даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть
вплинути на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
Функцiональна валюта та валюта подання
Для оцiнки статей, включених до фiнансової звiтностi Товариства за МСФЗ, було використано
валюту первинного економiчного середовища, в якому працює Товариство (функцiональна
валюта). Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ подана у нацiональнiй валютi України, гривнi, яка є
функцiональною валютою та валютою подання Товариством. Операцiї у валютах, якi
вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних
валютах.
3. Новi стандарти, тлумачення i поправки до чинних стандартiв та тлумачень
Товариство у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2021р., не застосувало достроково
опублiкованi МСФЗ, поправки до них та iнтерпретацiї. Прогнозований (очiкуваний) ступiнь
впливу опублiкованих МСФЗ, поправок до них та iнтерпретацiй на наступнi звiтнi перiоди
несуттєвий або вiдсутнiй.
Ряд нових стандартiв набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня
2022 року, з можливiстю їх дострокового застосування. Однак Компанiя достроково не
застосовувала зазначенi новi стандарти i поправки до стандартiв при складаннi цiєї фiнансової
звiтностi:
Поправки до iснуючих стандартiв Набувають чинностi щодо рiчних перiодiв, якi починаються
на або пiсля звiтної дати
"
Поправки до МСБО 37 "Обтяжливi договори - вартiсть виконання договору" 1 сiчня 2022
року
"
Поправки до МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16 та МСБО 41 "Рiчнi вдосконалення МСФЗ,
Цикл 2018-2020"
1 сiчня 2022 року
"
Поправки до МСФЗ 16 "Основнi засоби: грошовi надходження до передбачуваного
використання"
1 сiчня 2022 року
"
Поправки до МСФЗ 3 "Посилання на Концептуальну основу фiнансової звiтностi" 1
сiчня 2022 року
"
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi": Класифiкацiя зобов'язань як
короткострокових чи довгострокових
1 сiчня 2023 року
"
Поправки до МСБО 1 "Розкриття iнформацiї про облiкову полiтику" 1 сiчня 2023 року
"
Поправки до МСБО 8 "Визначення облiкової оцiнки" 1 сiчня 2023 року
"
МСФЗ 17 "Договори страхування" 1 сiчня 2023 року
"
Змiни до МСБО 12 "Вiдстрочений податок, пов'язаний з активами та зобов'язаннями, що
виникають внаслiдок однiєї операцiї"
1 сiчня 2023 року
"
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 "Продаж чи розподiл активiв мiж iнвестором та його
асоцiйованими пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi"
Поправки до МСФЗ
10 та МСБО 28 "Продаж чи розподiл активiв мiж iнвестором та його асоцiйованими
пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi"
4. Операцiї в iноземних валютах
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у вiдповiдну функцiональну валюту за обмiнним
курсом, що встановлюється на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в
iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним
курсом, що встановлюється на таку дату.
Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що

встановлений на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi в iноземних
валютах, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю, перераховуються з використанням обмiнного
курсу на дату операцiї.
Курсовi рiзницi, що виникають в результатi перерахунку, визнаються в прибутках чи збитках, за
виключенням рiзниць, що виникають при перерахунку фiнансових iнструментiв, наявних для
продажу, якi визнаються в iншому сукупному доходi.
Курси обмiну основних валют по вiдношенню до гривнi, використанi пiд час пiдготовки цiєї
фiнансової звiтностi, представленi таким чином:
Станом на 31.12.2021р.
Станом на 01.01.2021р.
Долар США/гривня
27,2782
28,2746
Євро/гривня
30,9226
34,7396
RUB/гривня
0,36397
0,37823
5. Основнi засади облiкової полiтики
Облiкова полiтика Товариства затверджена заступником голови правлiння з питань фiнансiв та
облiку
25.05.2020р. i застосовується з 01.01.2020р. на виконання вимог ст.12? Закону України вiд
16.07.1999р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючих
Концептуальної основи фiнансової звiтностi та МСФЗ (IFRS/IAS).
Бухгалтерський облiк та складання фiнансових звiтiв Товариства здiйснюється з дотриманням
таких принципiв: - повного висвiтлення; - правдивого подання; - доречностi; - послiдовностi; нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат; - превалювання змiсту над формою; - iсторичної
(фактичної) собiвартостi; - єдиного грошового вимiрника; - перiодичностi.
Облiк основних засобiв
Визнання та оцiнка основних засобiв
Всi основнi засоби показанi за первiсною вартiстю мiнус накопичений знос. Облiк наявних у
Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основнi
засоби".
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Об'єкти основних засобiв визнанi
як активи, коли ймовiрно, що:
Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з використанням активу;
вартiсть активу може бути достовiрно визначена.
Активи, якi вiдповiдають критерiям визнання основних засобiв i використовуються в товариствi
бiльше 12 (дванадцяти) мiсяцiв, але вартiстю менше вартiсного критерiю визнання його
основним засобом, встановленого податковим законодавством України (на дату складання
звiтностi - 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень) визнаються як малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи (МНМА).
Основнi засоби визнаються за вартiстю придбання, включаючи невiдшкодованi податки, а також
будь-якi додатковi витрати, якi пов'язанi з приведенням основного засобу в робочий стан та його
доставкою.
Товариство обрало своєю облiковою полiтикою модель собiвартостi. Пiсля визнання активу,
Товариство облiковує об'єкти основних засобiв за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
У випадках, коли об'єкт основних засобiв складається з основних компонентiв, якi мають рiзнi
строки корисного використання, вони облiковуються як окремi об'єкти основних засобiв.
В разi необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу
Товариство зупиняє визнання компоненту, що замiнюється та визнає новi компоненти iз
вiдповiдними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Усi iншi витрати на ремонт
та технiчне обслуговування визнаються як поточнi витрати у звiтi про сукупнi доходи в мiру їх
здiйснення.
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення

адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 20 000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя.
Подальшi витрати щодо основних засобiв
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку
чи збитку, коли вони понесенi.
В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi
задовольняють критерiям
визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв призначена для систематичного розподiлу вартостi вiдповiдного
активу протягом строку корисного використання i розраховується iз в використанням
прямолiнiйного методу до досягнення лiквiдацiйної вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв при введеннi їх в експлуатацiю прирiвнюється до нуля.
Лiквiдацiйна вартiсть та строки експлуатацiї активiв переглядаються i, за необхiдностi,
коригуються на кожну дату звiту про фiнансовий стан.
Балансова вартiсть активу негайно списується до вартостi вiдшкодування активу, якщо
балансова вартiсть цього активу перевищує очiкувану вартiсть його вiдшкодування. Доходи та
збитки в результатi вибуття основних засобiв визначаються як рiзниця мiж надходженнями
внаслiдок вибуття та балансовою вартiстю на момент вибуття i включаються до складу iнших
операцiйних доходiв/(витрат) у звiтi про сукупнi доходи.
Амортизацiя основних засобiв починається з моменту готовностi цих активiв до використання
тобто коли вони перебувають у тому мiсцi i станi, якi необхiднi, щоб їх можна було
використовувати за призначенням, визначеним керiвництвом, тобто з дати введення в
експлуатацiю.
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом. Амортизацiя
основного засобу починається в перiодi, коли вiн стає придатним для використання у спосiб,
визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу згiдно строкiв корисного використання: " будiвлi - 40 рокiв; "споруди 15 рокiв; " передавальнi пристрої - 10 рокiв;
"
машини та обладнання: обладнання енергетичне - 10 рокiв; картоно- та папероробне
обладнання - 10-20 рокiв; обладнання вимiрювальне та регулювальне - 5 рокiв; обладнання
лабораторне - 5 рокiв; обладнання iнформацiйне (в т.ч. комп'ютерна технiка та програмнi засоби)
- 4 роки.
" транспортнi засоби - 5 рокiв;
" iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): " меблi спецiалiзованi та пристосування для виконання
технологiчних операцiй - 4 роки; " пристосування для зберiгання i транспортування - 4 роки; "
меблi та офiсне оснащення - 8 рокiв.
Об'єкт основних засобiв списується при продажу або коли вiд продовження експлуатацiї активу
не очiкується майбутнiх економiчних вигiд. Прибутки або збитки вiд продажу або iншого
вибуття основних засобiв визначаються як рiзниця мiж цiною продажу i балансовою вартiстю
основних засобiв i визнаються у звiтi фiнансовi результати.
Нематерiальнi активи
Активи вiдповiдають визначенню нематерiальних активiв, якщо виконуються наступнi умови:
iснує можливiсть iдентифiкацiї;
iснує контроль над ресурсом;
iснує можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з нематерiальним

активом.
До нематерiальних активiв (НМА) належать немонетарнi активи, якi не мають матерiальної
форми, можуть бути iдентифiкованi та утримуватися Товариством з метою використання
протягом перiоду бiльше 12 мiсяцiв (або одного операцiйного циклу, якщо вiн перевищує 12
мiсяцiв) для виробництва, торгiвлi, адмiнiстративних потреб
чи для надання прав iншим особам (лiцензiя).
Не визнаються нематерiальним активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того
звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi, витрати на придбання майнових прав на
обмежене використання об'єктiв авторських i/або сумiжних прав (оплата за якi представляє
собою роялтi), незалежно вiд строку дiї таких прав та наявностi права передавати цi права у
користування iншим особам (сублiцензiя), у випадку коли не вiдбувається вiдчуження самого
об'єкту права та не набувається можливiсть отримання контролю над об'єктом права.
Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат,
понесених на придбання та введення в експлуатацiю конкретного програмного забезпечення. Цi
витрати амортизуються виходячи з строку дiї лiцензiї або з очiкуваного строку використання
активу. Витрати, пов'язанi з обслуговуванням комп'ютерного програмного забезпечення,
визнаються витратами по мiрi їх здiйснення.
Нематерiальний актив Товариство первiсно оцiнює за собiвартiстю.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за його собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi
вiдповiдно до МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи".
Для облiку нематерiальних активiв застосовуються вiдповiднi субрахунки.
Нематерiальнi активи мають обмежений термiн використання.
Нематерiальнi активи iз визначеним строком корисного використання амортизуються, тодi як
нематерiальнi активи iз невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а
перевiряються на зменшення корисностi не рiдше одного разу на рiк.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної
вартостi нематерiального активу протягом очiкуваного строку його використання, що вiдповiдає
закiнченню строку дiї юридичних прав вiдповiдно до договорiв.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
згiдно строкiв корисного використання: 4 роки.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
При оцiнцi ознак зменшення корисностi активiв на дату балансу Товариство бере до уваги
наявнiсть таких ознак (МСБО 36) (з урахуванням порогу суттєвостi, визначеного цiєю
Облiковою полiтикою):
Зовнiшнi джерела iнформацiї:
зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на суттєво бiльшу величину, нiж
очiкувалось;
суттєвi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi,
у якому дiє Товариство, що вiдбулися протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим
часом;
збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка або iнших ринкових ставок
доходу вiд iнвестицiй, яке може вплинути на ставку дисконту i суттєво зменшити суму
очiкуваного вiдшкодування активу;
перевищення балансової вартостi чистих активiв Товариства над їх ринковою вартiстю.
Внутрiшнi джерела iнформацiї:
1) старiння або фiзичне пошкодження активу;
2) суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi
змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть Товариства (плани
припинити або реструктуризувати господарську одиницю, до якої належить актив, чи
лiквiдувати актив до ранiше очiкуваної дати);

3) наявнi свiдчення з даних внутрiшньої звiтностi того, що ефективнiсть активу є або буде
гiршою, нiж очiкувалось.
На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та
нематерiальних активiв з метою визначення, чи iснує будь-яке свiдчення того, що цi активи
зазнали збитку вiд зменшення корисностi. За наявностi такого свiдчення Товариство оцiнює
суму вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення
корисностi. Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу,
Товариство оцiнює суму вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить
актив. Вартiсть корпоративних активiв Товариство розподiляє на окремi одиницi, що генерують
грошовi кошти, або найменшi
групи одиниць, що генерують грошовi кошти, для яких може бути знайдений розумний i
послiдовний метод розподiлу.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї i нематерiальнi активи, якi
ще не придатнi до використання, оцiнюються на зменшення корисностi щонайменше щорiчно
або частiше, якщо виявляються ознаки можливого зменшення корисностi.
Сума очiкуваного вiдшкодування визначається як бiльша з величин: справедливої вартостi
активу за вирахуванням витрат на продаж та вартостi при використаннi. Оцiнюючи вартiсть при
використаннi, очiкуванi майбутнi потоки грошових кошiв дисконтуються з використанням
ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в
часi та ризики, властивi цьому активу, на якi не коригувалася оцiнка майбутнiх грошових
потокiв.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти)
виявляється нижчою, нiж балансова вартiсть, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує
грошовi кошти) зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення
корисностi вiдразу вiдображаються в прибутку або збитку, якщо актив не пiдлягає регулярнiй
переоцiнцi. У цьому випадку збиток вiд зменшення корисностi враховується як зменшення
резерву з переоцiнки.
Якщо збиток вiд зменшення корисностi в подальшому вiдновлюється, балансова вартiсть
одиницi активу, яка генерує грошовi кошти, збiльшується до отриманої в результатi нової
оцiнки суми очiкуваного вiдшкодування, таким чином, щоб нова балансова вартiсть не
перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби щодо цього активу (одиницi, яка
генерує грошовi кошти) не був вiдображений збиток вiд зменшення корисностi в попереднi роки.
Вiдновлення збитку вiд зменшення корисностi вiдразу ж вiдображається в прибутку або збитку,
якщо тiльки актив не пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. У цьому випадку вiдновлення збитку вiд
зменшення корисностi враховується як збiльшення резерву з переоцiнки.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину
будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову
оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для
досягнення обох цiлей, але не з метою використання у виробництвi товарiв чи при постачаннi
товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або продажу в звичайному ходi
дiяльностi.
Оцiнка iнвестицiйної нерухомостi на дату балансу здiйснюється за iсторичною собiвартiстю,
перiод амортизацiї - 40 рокiв.
Об'єкт iнвестицiйної нерухомостi списується при вибуттi або остаточному вилученнi з
експлуатацiї, коли бiльше не очiкується отримання пов'язаних з ним економiчних вигiд. Рiзниця
мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю iнвестицiйної нерухомостi
включається в прибутки або збитки у перiодi списання.
Непоточнi активи, призначенi для продажу МСБО 5
Непоточнi активи та групи вибуття активiв класифiкуються як призначенi для продажу, якщо їх
балансова вартiсть буде вiдшкодована в основному не в процесi використання у виробничiй

дiяльностi, а при продажу. Ця умова вважається виконаною, якщо актив (група вибуття активiв)
може бути проданий в поточному станi вiдповiдно до прийнятих умов продажу таких активiв
(групи), i ймовiрнiсть продажу висока. Керiвництво повинно завершити продаж активу протягом
року з моменту його класифiкацiї як утримуваного для продажу.
Непоточнi активи (групи вибуття активiв), класифiкованi як утримуванi для продажу,
оцiнюються за найменшою з: а) залишкової вартостi на момент рекласифiкацiї, i б) справедливої
вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
Суттєвим перiодом для створення активу, що вiдповiдає певним вимогам вiдповiдно до МСБО
23 "Витрати на позики", вважається перiод бiльше дванадцяти мiсяцiв.
У випадку створення декiлькох активiв, що вiдповiдають певним вимогам вiдповiдно до МСБО
23 "Витрати на позики", розподiл витрат по позикам здiйснюється пропорцiйно до витрат,
понесених на створення цих активiв.
Капiталiзацiя вiдсоткiв призупиняється, якщо призупиняється активне створення активу, що
вiдповiдає певним вимогам вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики" протягом тривалих
перiодiв (бiльше дванадцяти мiсяцiв).
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi
змiсту правочину.
Товариство в якостi орендаря
Для договорiв оренди строком бiльше нiж 12 мiсяцiв та вартiстю орендованого майна бiльше
нiж 5 000 доларiв США (за курсом НБУ на дату початку строку оренди), на дату початку оренди
Товариство оцiнює актив з права користування за собiвартiстю.
Собiвартiсть активу з права користування складається з:
Зобов'язання з оренди (теперiшня вартiсть майбутнiх орендних платежiв);
Авансовi платежi до початку оренди, зменшеннi на знижки наданi;
Початковi прямi витрати, нарахованi орендатором;
Оцiночнi витрати на демонтаж або знищення об'єкту оренди у кiнцi строку оренди або
вiдновлення мiсцезнаходження об'єкту оренди, зменшену на очiкуванi надходження запасiв у
результатi вибуття об'єкту оренди.
На дату початку оренди, орендар визнає зобов'язання з оренди за теперiшньою вартiстю
орендних платежiв, якi ще несплаченi, за ставкою дисконтування, яка закладена у договiр
оренди, якщо її можливо визначити, у iншому випадку за середньою вартiстю запозичення
кредитних коштiв згiдно даних Нацiонального Банку України (https://www.bank.gov.ua).
Сума орендної плати розподiляється мiж фiнансовими витратами та зменшенням зобов'язань з
оренди таким чином, щоб отримати постiйну ставку вiдсотка на залишок зобов'язання.
Фiнансовi витрати вiдображаються в прибутку i збитках, якщо вони не мають безпосереднього
вiдношення до квалiфiкованих активiв. Умовна орендна плата вiдноситься на витрати по мiрi
виникнення.
Платежi для договорiв оренди строком менше нiж 12 мiсяцiв або вартiстю орендованого майна
менше нiж 5 000 доларiв США (за курсом НБУ на дату початку строку оренди) визнаються як
витрати на прямолiнiйнiй основi протягом термiну оренди, якщо тiльки iнший метод розподiлу
витрат не вiдповiдає бiльш точному часовому розподiлу економiчних вигiд вiд орендованих
активiв. Умовна орендна плата за договорами операцiйної оренди вiдноситься на витрати в мiру
виникнення.
Товариство в якостi орендодавця
Договори оренди, за умовами яких до орендатора переходять усi iстотнi ризики i вигоди, що
випливають iз права власностi, класифiкуються як фiнансова оренда. Всi iншi договори оренди
враховуються як операцiйна оренда.
Суми до отримання вiд орендарiв за договорами фiнансової оренди вiдображаються в
дебiторськiй заборгованостi в розмiрi чистих iнвестицiй Товариства в оренду. Дохiд за
фiнансовою орендою розподiляється за звiтними перiодами так, щоб забезпечити постiйний

рiвень прибутковостi на чистi iнвестицiї Товариства в оренду.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнається рiвномiрно протягом термiну оренди. Первiснi прямi
витрати, пов'язанi з узгодженням умов договору операцiйної оренди i його оформленням,
включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i вiдносяться на витрати
рiвномiрно протягом термiну оренди.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках в нацiональнiй та iноземнiй
валютi, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не
обмеженi у використаннi.
В звiтному перiодi грошових документiв та еквiвалентiв грошових коштiв Товариство не має.
Фiнансово-господарськi операцiї, що проводяться Товариством у iноземнiй валютi
вiдображаються у функцiональнiй валютi по курсу Нацiонального банку України (НБУ) на дату
проведення операцiї.
На дату складання фiнансової звiтностi, вiдповiдно до МСБО 21 усi монетарнi статтi, що
облiковуються в iноземнiй валютi, перераховуються i вiдображаються у балансi по курсу НБУ
на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi, що виникли при перерахуваннi статей бухгалтерського облiку, вiдображенi
загальним пiдсумком у звiтi про фiнансовi результати Товариства того звiтного перiоду, в якому
вони виникли.
Облiк запасiв
Запаси - це активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу;
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi
або при наданнi послуг.
Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс Товариства за собiвартiстю.
Цiна придбання iмпортних запасiв, як складова їх собiвартостi вiдповiдно до МСБО 2 та МСБО
21, визначається на дату їх оприбуткування Товариством у вiдповiдностi до умов договору в
частинi набуття прав власностi Товариством на такi запаси. Якщо в договорi не встановлено
таких умов, цiна придбання iмпортних запасiв визначається на пiдставi умов Incoterms згiдно з
первинними документами постачальника або перевiзника (invoice, CMR, Air waybill, Bill of
Lading тощо).
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид).
При вибуттi сировини i матерiалiв їх оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої вартостi.
Малоцiнними та швидкозношуваними предметами (далi - МШП) визнаються матерiальнi активи,
очiкуваний строк корисного використання яких складає менше 1 року. Як МШП облiковується
також одяг машин, термiн використання якого є меншим одного року, та вся лiтература
iнформацiйно-технiчного й методичного характеру.
Готова продукцiя - це продукцiя, вироблена в товариствi з метою її продажу.
Оцiнка оприбуткування та вибуття одиницi готової продукцiї, напiвфабрикатiв власного
виробництва, продукцiї невiдповiдної якостi, виготовленої тари, пиломатерiалiв (тарних
матерiалiв) проводиться за методом стандартних витрат ( 21 МСБО 2), далi - плановi цiни.
Запаси облiковуються за групами:
основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iншi матерiальнi цiнностi;
незавершене виробництво готової продукцiї, готова продукцiя та напiвфабрикати;
запаси у виглядi матерiальних цiнностей, що придбанi або отриманi та утримуються з
метою подальшого продажу;
малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП), що використовуються не бiльше 12
мiсяцiв.
Первiсна вартiсть запасiв включає вартiсть сировини, i коли доцiльно, накладнi витрати, якi
були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх теперiшнього стану.

Запаси вiдображаються за меншою з величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахована цiна реалiзацiї запасiв за вирахуванням
передбачуваних витрат на завершення та витрат на реалiзацiю.
Фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi iнвестицiї за рiк, що минув Товариством не здiйснювалися.
Фiнансовi iнструменти
Первiсне визнання всiх iнших фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань здiйснюється на
дату укладення угоди, коли Компанiя стає стороною договору про фiнансовий iнструмент.
Фiнансовий актив (якщо вiн не є дебiторською заборгованiстю без суттєвої фiнансової складової)
або фiнансове зобов'язання спочатку оцiнюється за справедливою вартiстю, плюс, в разi, якщо
вони не вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки як
прибуткiв або збиткiв (СВПЗ), витрати на операцiю, безпосередньо пов'язанi з його придбанням.
Первiсна оцiнка торгової дебiторської заборгованостi без суттєвої фiнансової складової
здiйснюється за цiною операцiї.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв i фiнансових зобов'язань,
визнаних у балансi, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона
визначається з використанням методiв оцiнки,
включаючи модель дисконтованих грошових потокiв.
Справедлива вартiсть - цiна, за якою вiдбувалася б звичайна операцiя продажу активу чи
передачi зобов'язання мiж учасниками ринку на дату оцiнки за нинiшнiх ринкових умов.
Оцiнка справедливої вартостi базується на судженi, що угода про продаж активу буде
вiдбуватися.
на основному ринку активу чи зобов'язання;
на найбiльш вигiдному ринку для даного активу чи зобов'язання, за вiдсутностi
основного ринку.
Основний чи найбiльш вигiдний ринок повинен бути доступний для Товариства.
Справедливу вартiсть активу чи зобов'язання визначають, виходячи з пропозицiй, якi учасники
ринку використовували би при визначеннi цiни активу чи зобов'язання, якщо припустити, що
такi учасники ринку дiють, переслiдуючи власнi економiчнi вигоди.
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку
генерувати економiчнi вигоди вiд кращого до найбiльш ефективного використання активу, або
продаючи його iншому учаснику ринку, який буде використовувати актив у найкращий i
найбiльш ефективний спосiб.
Товариство використовує рiзнi методи оцiнки, необхiднi в даних умовах, i для яких є достатньо
даних для визначення справедливої вартостi, максимально використовуючи вiдповiднi доступнi
очевиднi вхiднi данi i зводячи до мiнiмуму використання недоступних вхiдних даних.
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких вимiрюється або розкрита в фiнансовiй
звiтностi, класифiкуються в рамках iєрархiї справедливої вартостi, наведеної нижче, починаючи
зi вхiдних даних низького рiвня, якi суттєво впливають на оцiнку справедливої вартостi в
цiлому:
Вхiднi данi 1-го рiвня - Цiни ринкових котирувань (без коригувань) на активних ринках для
стандартизованих активiв та зобов'язань.
Вхiднi данi 2-го рiвня - Методи оцiнки, для яких низький рiвень вхiдних даних, що мають
значний вплив на оцiнку справедливої вартостi, є прямо або опосередковано доступний.
Вхiднi данi 3-го рiвня - Методи оцiнки, для яких низький рiвень вхiдних даних, що мають
значний вплив на оцiнку справедливої вартостi, недоступний.
Для активiв i зобов'язань, якi визнають у фiнансовiй звiтностi на регулярнiй основi, Товариство
визначає, вiдбулося перемiщення мiж рiвнями iєрархiї шляхом перегляду класифiкацiї (на основi
найнижчого рiвня вхiдних даних, якi є iстотними для оцiнки справедливої вартостi в цiлому) в
кiнцi кожного звiтного перiоду.

Iсторична вартiсть зазвичай визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї,
виплаченої в обмiн на товари i послуги.
Справедлива вартiсть визначається як сума, яка була би отримана в результат продажу активу чи
виплачена при передачi зобов'язання в рамках звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату
оцiнки, незалежно вiд того, пiдлягає ця оцiнка безпосередньому нагляду чи оцiнцi по iншiй
методицi. При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язання Товариство бере до уваги
характеристики вiдповiдного активу або зобов'язання так, нiби учасники ринку врахували цi
характеристики при визначеннi цiни активу або зобов'язання на дату оцiнки.
Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки i / або розкриття в цих фiнансових звiтiв визначається
вищезазначеним чином, за винятком операцiй виплат на основi акцiй, що входять в сферу
застосування МСФЗ (IFRS) 2, операцiй оренди, що регулюються МСФЗ (IAS) 17, а також оцiнок,
що мають певну схожiсть зi справедливою вартiстю, але не є справедливою вартiстю (наприклад,
чиста вартiсть реалiзацiї при оцiнцi запасiв вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 2 або вартiсть при
використаннi при оцiнцi зменшення корисностi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 36).
Метод ефективної ставки вiдсотка
Метод ефективної ставки вiдсотка використовується для розрахунку амортизованої вартостi
фiнансового активу (зобов'язання) та розподiлу вiдсоткових доходiв (витрат) протягом
вiдповiдного перiоду. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi
майбутнi грошовi надходження (виплати) грошових коштiв (включаючи всi отриманi або
сплаченi гонорари за договорами, якi становлять невiд'ємну частину ефективної ставки вiдсотка,
витрати на операцiю та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання
фiнансового активу (зобов'язання) або (якщо доцiльно) коротшого строку, до чистої балансової
вартостi на момент їхнього первiсного визнання. Доходи за борговими iнструментами
вiдображаються за методом ефективної ставки вiдсотка, за виключенням фiнансових активiв,
оцiнених за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансовий актив - це будь-який актив, що є:
грошовими коштами;
iнструментом власного капiталу iншого суб'єкту господарювання;
контрактним правом:
отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкту
господарювання, або
обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб'єктом господарювання за умови, якi є
потенцiйно сприятливими;
контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними
iнструментами капiталу суб'єкту господарювання.
Фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як:
фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю (позики, дебiторська заборгованiсть та
грошовi кошти);
фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (iнвестицiї,
утримуванi до погашення та фiнансовi активи, наявнi для продажу);
фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибутки/збитки (iншi).
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки,
встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї на
"стандартних умовах") визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство
бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як оцiненi за амортизованою вартiстю або за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку (СВПЗ). Фiнансове
зобов'язання класифiкується як оцiнене за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки
у прибутку або збитку (СВПЗ), якщо воно класифiкується як утримуване для торгiвлi, є
похiдним фiнансовим iнструментом, або визначається як таке при первiсному визнаннi.

Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки
у прибутку або збитку (СВПЗ), оцiнюються за справедливою вартiстю, а чистi прибутки та
збитки, включаючи будь-якi процентнi витрати, визнаються у прибутках або збитках. Iншi
фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки. Процентний дохiд, прибутки та збитки вiд курсових рiзниць
визнаються у прибутках або збитках. Будь-який прибуток або збиток при припиненнi визнання
визнається в прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнструменти (крiм дебiторської заборгованостi) первiсно оцiнюються за справедливою
вартiстю плюс витрати на операцiю. Дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за сумою
транзакцiї. Якщо вiдповiдно до МСФЗ 15, дебiторська заборгованiсть мiстить значний
фiнансовий компонент (наявнiсть значного фiнансового компоненту визначається наданням
вiдстрочки платежу бiльше нiж на 12 мiсяцiв), то рiзниця мiж сумою транзакцiї та сумою яка
склалася би при розрахунку без вiдтермiнування визнається доходами майбутнiх перiодiв з
подальшим перенесенням на фiнансовi доходи з використанням постiйної перiодичної ставки
вiдсотка. Для цiлей фiнансової звiтностi, дебiторська заборгованiсть визнається на нетто основi
(сума дебiторської заборгованостi за мiнусом доходiв майбутнiх перiодiв).
В подальшому фiнансовi iнструменти облiковуються вiдповiдно до їх класифiкацiї.
Позики наданi i дебiторська заборгованiсть
Позики наданi i дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з
встановленими або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку.
Фiнансовi активи такого роду облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована
вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних
або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi
використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у
звiтi про сукупний
дохiд. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про сукупний дохiд в складi витрат з
фiнансування.
Товариство припиняє визнання фiнансового активу в той момент, коли втрачає передбаченi
договором права на потоки грошових коштiв за цим фiнансовим активом.
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi фiнансових
активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, то суму збитку Товариство оцiнює як
рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених
майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi),
дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто
ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Балансову вартiсть активу
Товариство зменшує застосовуючи рахунок резервiв сумнiвних боргiв.
Поточна дебiторська заборгованiсть
Поточною торговою дебiторською заборгованiстю визнається будь-яка заборгованiсть третiх
сторiн перед Товариством, що виникла в результатi поставок продуктiв та надання послуг, що є
типовими для господарської дiяльностi Товариства, та буде погашена протягом 12 мiсяцiв з дати
її виникнення. В цю статтю включаються також аванси виданi.
Iншою поточною дебiторською заборгованiстю є заборгованiсть третiх сторiн перед
Товариством, що виникла не в результатi поставок в ходi звичайної дiяльностi, не є торговою та
буде погашена протягом 12 мiсяцiв з дати її виникнення.
Поточна дебiторська заборгованiсть на звiтну дату вiдображається в балансi за амортизованою
вартiстю, i дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних
боргiв.

Резерв сумнiвних боргiв визначається iз застосуванням методу абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi. Резерв визначається на всi види поточної заборгованостi. Для дебiторської
заборгованостi компанiй корпорацiї "Weidmann Holding" резерв сумнiвних боргiв не
створюється.
Створення (уточнення) резерву сумнiвних боргiв здiйснюється не рiдше одного разу на рiк.
Для оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi застосовуються суттєвi професiйнi судження.
У ходi оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi враховуються такi фактори, як поточнi
загальнi економiчнi умови, притаманнi конкретнiй галузi, та минулi i прогнозованi результати
дiяльностi клiєнтiв. Змiни економiчних та галузевих умов i ситуацiї конкретного клiєнта можуть
потребувати коригувань резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть, вiдображеного у
фiнансовiй звiтностi.
Дебiторська заборгованiсть визнається безнадiйною у разi повної впевненостi про її
неповернення боржником або щодо якої минув термiн позовної давностi.
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.
У фiнансовiй звiтностi статтi "Дебiторська заборгованiсть за авансами виданими", "Iншi
оборотнi активи" та "Iншi поточнi зобов'язання" в частинi ПДВ вiдображаються згорнуто.
Облiк розрахункiв з постачальниками та iншими кредиторами
Кредиторська заборгованiсть визнається зобов'язанням у тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть
зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його погашення.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю спочатку облiковується за справедливою
вартiстю, а в подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної ставки вiдсотка.
Короткострокова кредиторська заборгованiсть є заборгованiсть iз строком погашення менше 12
мiсяцiв та її амортизована собiвартiсть дорiвнює первiснiй вартостi, тобто амортизацiя не
нараховується.
Довгострокова кредиторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається у Звiтi про
фiнансовий стан за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки
вiдсотка. Амортизацiя, розрахована на
основi використання ефективної ставки вiдсотка, визнається у фiнансових витратах звiту про
сукупнi доходи.
Облiк розрахункiв з персоналом
Порядок бухгалтерського облiку роботодавцем виплат працiвникам i розкриття iнформацiї щодо
таких виплат в фiнансовiй звiтностi пiдприємства визначає МСБО 19 "Виплати працiвникам".
Виплати працiвникам включають:
короткостроковi (поточнi) виплати працiвникам, такi як вказанi далi, якщо очiкується, що
вони будуть повнiстю сплаченi протягом 12 мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду;
виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
iншi довгостроковi виплати працiвникам;
виплати при звiльненнi.
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, виплати при звiльненнi та iншi довгостроковi
виплати працiвникам, вiдносять до довгострокових виплат.
Короткостроковi виплати - це виплати працiвникам, якi пiдлягають сплатi у повному обсязi в
термiн до 12 мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надавали вiдповiднi послуги,
виконували роботи.
Витрати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через
створення забезпечення у звiтному перiодi (забезпечення на виплату вiдпусток).
Товариство на щомiсячнiй основi формує та коригує резерв невикористаних вiдпусток. Резерв на
оплату вiдпусток розраховується як добуток середньоденної заробiтної плати та кiлькостi

накопичених кожним працiвником днiв щорiчної вiдпустки за цей мiсяць, збiльшений на суму
вiдповiдної суми вiдрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
Товариство нараховує передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
Програма виплат працiвникам по закiнченню трудової дiяльностi пов'язана з доставкою виплат
по пiльговим пенсiям та зобов'язанням Товариства перед трудовим колективом здiйснити
фiксованi виплати в залежностi вiд стажу роботи на пiдприємствi працiвникам, якi звiльняються
у зв'язку з виходом на пенсiю. Довгостроковi забезпечення пiдлягають дисконтуванню.
Програми внескiв працiвникiв або третiх осiб в пенсiйнi програми з визначеними виплатами
Товариством не впроваджено.
Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв.
Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних або в
основному чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi
наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути
використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених
податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не
iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає
поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний
перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у
власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Облiк доходiв
Дохiд вiд договорiв з клiєнтами (реалiзацiя продукцiї, робiт, послуг).
У вiдповiдностi до МСФЗ 15 дохiд визнається, коли (або в мiру того, як) задовольняються
зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнту в
сумi, що вiдображає платiж, який воно має намiр отримати в обмiн на такий товар чи послугу.
Актив вважається переданим, коли (або в мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким
активом.
Деякi контракти можуть мiстити кiлька елементiв доставки, де визнання доходу вiдбувається в
iншому звiтному перiодi. Якщо майбутнi зобов'язання є фiнансово значущi для виставлених
рахункiв, тодi доходи повиннi бути вiдкладенi на перiод, коли цi зобов'язання виконуються або
контракт закiнчується i нiяких подальших зобов'язань немає.
Дохiд вiд договорiв з клiєнтами (реалiзацiя продукцiї, робiт, послуг) вiдображає дохiд, що
виникає в результатi реалiзацiї продукцiї власного виробництва, послуг допомiжних цехiв
(перетранспортування електроенергiї, виробництво теплової енергiї, води, очистка стокiв,
перевезення, шлiфування валiв тощо), готельнi та адмiнiстративнi послуги.
До вирахувань з доходу належать:
знижки (бонуси), наданi покупцям;
iншi вирахування.
Доходи подiляються на:

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
Iншi операцiйнi доходи;
Iншi фiнансовi доходи;
Iншi доходи.
Основними видами доходу Товариства вiд реалiзацiї товарiв, робiт (послуг) є:
дохiд вiд продажу паперу, картону та iнших виробiв;
дохiд вiд продажу робiт та послуг допомiжних цехiв.
Iнший операцiйний дохiд Товариства включає зокрема, але не виключно:
доходи вiд купiвлi - продажу iноземної валюти;
доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй), необоротних
активiв утримуваних для продажу (в тому числi нематерiальних активiв);
дохiд вiд оренди примiщення, обладнання, автомобiлiв та iнше;
доходи у виглядi штрафiв, пенi, неустойки та iнших санкцiй за порушення господарських
договорiв, що визнанi боржником або щодо яких одержанi рiшення суду, арбiтражного суду про
їх стягнення, а також про суми з вiдшкодування зазнаних збиткiв;
доходи у виглядi сум вiдшкодування вартостi ранiше списаних оборотних активiв, в тому
числi сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi;
доходи вiд списання кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi операцiйного
циклу, по закiнченнi строку позовної давностi;
доходи вiд безоплатно одержаних оборотних активiв;
доходи у виглядi коригування вiд зменшення резерву сумнiвних боргiв.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, що повиннi
бути отриманi вiд реалiзацiї у ходi звичайної дiяльностi Товариства. Виручка вiд реалiзацiї
показується без ПДВ, вартостi повернутих товарiв, компенсацiй та знижок.
Товариство визнає виручку вiд реалiзацiї, якщо її суму можна визначити з достатнiм рiвнем
точностi, iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигiд.
Дохiд (виручка) визнається в разi, коли Товариство виконало зобов'язання з передачi покупцевi
товарiв чи послуг (покупець пiдписав видаткову накладну, або акт виконаних робiт, або iнше).
Активи переданi коли покупець отримав контроль над активом.
Товариство використовує 5 крокову модель визнання доходу вiдповiдно до МСФЗ 15:
Товариство та клiєнт уклали угоду та взяли на себе зобов'язання виконати свої обов'язки
за контрактом;
Товариство iдентифiкує всi окремi обов'язки та права за контрактом;
Товариство iдентифiкує цiну операцiї;
Товариство розподiляє цiну угоди на всi товари чи послуги за контрактом;
Товариство визначає виручку вiд реалiзацiї.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт (послуг) визнається та вiдображається в облiку за
вiдповiдними первинними документами (видатковi накладнi (для товарiв) та акти виконаних
робiт (наданих послуг)).
В бухгалтерському облiку дохiд вiдображається в момент його виникнення, незалежно вiд дати
отримання грошових коштiв.
Iншi фiнансовi доходи включають доходи, якi виникають в ходi фiнансової дiяльностi
пiдприємства, зокрема - дивiденди, вiдсотки отриманi за строковими депозитними вкладами та
iншi (крiм тих, що облiковуються в складi iнших операцiйних доходiв) та iнших доходiв вiд
фiнансової дiяльностi.
До складу iнших доходiв Товариства включаються доходи, якi виникають в процесi
господарської дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною та фiнансовою дiяльнiстю Товариства:
вiд змiни вартостi фiнансових iнструментiв, вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, вiд
вiдновлення корисностi активiв, вiд неоперацiйної курсової рiзницi, вiд безоплатно одержаних
активiв та iншi.
Витрати

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здiйсненi.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi
витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Облiк витрат здiйснюється на пiдставi первинних документiв.
За економiчними елементами витрати подiляють на матерiальнi витрати, витрати на оплату
працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiю, iншi операцiйнi витрати.
Товариство веде облiк витрат за їх функцiональним призначенням та видiляє витрати за
економiчними елементами.
Склад витрат:
Собiвартiсть реалiзацiї (прямi виробничi та розподiленi загальновиробничi витрати та
понаднормативнi витрати сировини).
Адмiнiстративнi витрати.
Витрати на збут.
Iншi витрати операцiйної дiяльностi.
Фiнансовi витрати.
Iншi витрати.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складається з виробничої собiвартостi
продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених
постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються:
прямi матерiальнi витрати;
прямi витрати на оплату працi;
iншi прямi витрати;
змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.
До складу матерiальних витрат включається вартiсть сировини та основних матерiалiв, що
утворюють основу продукцiї, що виготовляється, купiвельних напiвфабрикатiв та
комплектуючих виробiв, допомiжних та iнших матерiалiв, якi можуть бути безпосередньо
вiднесенi до конкретного об'єкта витрат. Прямi матерiальнi витрати зменшуються на вартiсть
зворотних вiдходiв, отриманих у процесi виробництва.
До складу прямих витрат на оплату працi включаються заробiтна плата та iншi виплати
працiвникам, зайнятим у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт або наданнi послуг, якi можуть
бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат.
До складу iнших прямих витрат включаються всi iншi виробничi витрати, якi можуть бути
безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат, зокрема вiдрахування на соцiальнi
заходи, амортизацiя, втрати вiд браку, якi складаються з вартостi остаточно забракованої з
технологiчних причин продукцiї (виробiв, вузлiв, напiвфабрикатiв), зменшеної на її справедливу
вартiсть, та витрат на виправлення такого технiчно неминучого браку.
До складу загальновиробничих витрат включаються:
витрати на управлiння виробництвом (оплата працi апарату управлiння цехами,
дiльницями тощо; вiдрахування на соцiальнi заходи й медичне страхування апарату управлiння
цехами, дiльницями; витрати на оплату службових вiдряджень персоналу цехiв, дiльниць тощо);
амортизацiя основних засобiв загальновиробничого (цехового, дiльничого, лiнiйного)
призначення;
амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого (цехового, дiльничого,
лiнiйного) призначення;
витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт, страхування, операцiйну оренду
основних засобiв, iнших необоротних активiв загальновиробничого призначення;
витрати на вдосконалення технологiї й органiзацiї виробництва (оплата працi та
вiдрахування на соцiальнi заходи працiвникiв, зайнятих удосконаленням технологiї й органiзацiї
виробництва, полiпшенням якостi продукцiї, пiдвищенням її надiйностi, довговiчностi, iнших

експлуатацiйних характеристик у виробничому процесi; витрати матерiалiв, купiвельних
комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв, оплата послуг стороннiх органiзацiй тощо);
витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iнше утримання
виробничих примiщень;
витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата працi загальновиробничого
персоналу; вiдрахування на соцiальнi заходи, медичне страхування робiтникiв та апарату
управлiння виробництвом; витрати на здiйснення технологiчного контролю за виробничими
процесами та якiстю продукцiї, робiт, послуг);
витрати на охорону працi i охорону навколишнього природного середовища;
iншi витрати (внутрiшнє перемiщення матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, iнструментiв
зi складiв до цехiв i готової продукцiї на склади; нестачi незавершеного виробництва; нестачi i
втрати вiд псування матерiальних цiнностей у цехах; оплата простоїв тощо).
Виробничi витрати подiляються на постiйнi i змiннi.
До змiнних виробничих витрат належать витрати на обслуговування i управлiння виробництвом
(цехiв, дiльниць), що змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно до змiни обсягу
дiяльностi. Змiннi виробничi витрати розподiляються на кожен об'єкт витрат з використанням
бази розподiлу, виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду визначеного нижче
обладнання.
До постiйних виробничих витрат вiдносяться витрати на обслуговування i управлiння
виробництвом, що залишаються незмiнними (або майже незмiнними) при змiнi обсягу
дiяльностi. Постiйнi виробничi витрати розподiляються на кожен об'єкт витрат з використанням
бази розподiлу при нормальнiй потужностi. Нерозподiленi постiйнi виробничi витрати
включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) у перiодi їх
виникнення. Загальна сума розподiлених та нерозподiлених постiйних виробничих витрат не
може перевищувати їх фактичну величину.
Адмiнiстративнi витрати - це витрати, спрямованi на обслуговування та управлiння
виробництвом:
загальнокорпоративнi витрати, в тому числi органiзацiйнi витрати, витрати на проведення
рiчних та iнших зборiв органiв управлiння, представницькi витрати;
витрати на службовi вiдрядження й утримання апарату управлiння Товариством (у тому
числi витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, страхування адмiнiстративного
та iншого
загальногосподарського персоналу);
витрати на утримання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв
загальногосподарського використання (паливно-мастильнi матерiали, стоянка, паркування
легкових автомобiлiв, страхування майна, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення,
водопостачання, водовiдведення, охорона);
витрати на благоустрiй територiї;
винагороди за консультацiйнi, iнформацiйнi, аудиторськi та iншi професiйнi послуги;
амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського використання;
витрати на врегулювання спорiв у судах;
плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв;
витрати на членство в асоцiацiях та спiлках;
послуги зв'язку та послуги у сферi iнформатизацiї, у тому числi з використанням
комп'ютерних систем, що розподiляються на апарат управлiння та iнший адмiнiстративний
персонал;
податки, збори та iншi передбаченi законодавством обов'язковi платежi (крiм податкiв,
зборiв та обов'язкових платежiв, що включаються до виробничої собiвартостi продукцiї, робiт,
послуг);
витрати на навчання та пiдвищення квалiфiкацiї управлiнського персоналу;
iншi витрати загальногосподарського призначення (в тому числi благодiйна допомога,

спонсорство, витрати на охорону працi, вiдрахування на утримання профспiлки, витрати на iншi
види страхування, оплата перiодичних видань тощо).
Витрати на збут.
Витрати на збут - це витрати, якi включають витрати, пов'язанi з реалiзацiєю товарiв,
виконанням робiт, наданням послуг (далi - збут):
витрати на пакувальнi матерiали для затарювання товарiв на складi готової продукцiї;
вартiсть зворотної тари, що прийшла в непридатнiсть, та витрати на ремонт тари;
оплата працi та комiсiйнi винагороди продавцям, торговим агентам та працiвникам
пiдроздiлiв, що забезпечують збут;
витрати на рекламу та дослiдження ринку (маркетинг), на передпродажну пiдготовку
товарiв;
витрати на вiдрядження працiвникiв, зайнятих збутом товарiв, виконанням робiт,
наданням послуг;
витрати на утримання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв,
пов'язаних зi збутом (страхування, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, охорона);
витрати на транспортування, перевалку i страхування товарiв, транспортно-експедицiйнi
та iншi послуги, пов'язанi з транспортуванням продукцiї (товарiв);
витрати на гарантiйний ремонт i гарантiйне обслуговування;
витрати на виплату роялтi;
послуги зв'язку, послуги у сферi iнформатизацiї, у тому числi з використанням
комп'ютерних систем, що розподiляються на персонал пiдроздiлiв, якi забезпечують збут;
iншi витрати, пов'язанi зi збутом.
Iншi операцiйнi витрати:
До цiєї категорiї належать:
витрати на дослiдження i розробки;
собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв;
витрати на створення резерву сумнiвних боргiв;
витрати вiд знецiнення, втрати та псування цiнностей (включаючи уцiнку активiв до їх
справедливої вартостi);
визнанi штрафи, пенi, неустойки;
витрати вiд переоцiнки активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю;
суми податку на додану вартiсть за придбаними товарами (роботами, послугами), якi не
можуть бути включенi до податкового кредиту Товариством згiдно чинного законодавства.
Фiнансовi витрати
До фiнансових витрат належать:
витрати на сплату вiдсоткiв за кредитами;
негативна неоперацiйна курсова рiзниця;
гарантiйнi забезпечення за кредитами;
збиток вiд операцiї купiвлi-продажу iноземної валюти;
втрати вiд операцiйної курсової рiзницi;
iншi фiнансовi витрати.
Iншi витрати
До iнших витрат належать: витрати вiд списання необоротних активiв та витрати, пов'язанi з їх
лiквiдацiєю.
Вплив змiн валютних курсiв
Вiдповiдно до МСФО (IАS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" Товариство у звiтi про сукупний
дохiд за 2021 рiк позитивнi та негативнi курсовi рiзницi вiдображає розгорнуто.

7. Основнi засоби, нематерiальнi активи, iнвестицiйна нерухомiсть
Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть за 2021 рiк
графа 1 (гр1) - Групи основних засобiв
графи 3-4 (гр3-гр4) - Залишок на початок року
графа 3 (гр3) - первiсна (переоцiнена) вартiсть
графа 4 (гр4) - знос
графа 5 (гр5) - Надiйшло за рiк
графа 6-7 (гр6-гр7) - Переоцiнка (дооцiнка "+", уцiнка "-")
графа 6 (гр6) - первiсної (переоцiненої) вартостi
графа 7 (гр7) - зносу
графи 8-9 (гр8-гр9) - Вибуло за рiк
графа 8 (гр8) - первiсна (переоцiнена) вартiсть
графа 9 (гр9) - знос
графа 10 (гр10) - Нараховано амортизацiї за рiк
графа 11 (гр11) - Втрати вiд зменшення корисностi
графи 12-13 (гр12-гр13) - Iншi змiни за рiк
графа 12 (гр12) - первiсної (переоцiненої) вартостi
графа 13 (гр13) - зносу
графи 14-15 (гр14-гр15) - Залишок на кiнець року
графа 14 (гр14) - первiсна (переоцiнена) вартiсть
графа 15 (гр15) - знос
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр3
гр4
гр5
гр6 гр7 гр8
гр9
гр10 гр11 гр12 гр13
гр14
гр15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Земельнi дiлянки
1762
1752
Iнвестицiйна нерухомiсть 16298
6216 12223
270
28521 6486
Капiтальнi витрати на
Полiпшення земель
Будинки, споруди
та передавальнi пристрої 159296 49577 99114 30
30
5423
258380 54970
Машини та обладнання 365482 179470 77590 647
245
20429
442425 199654
Транспортнi засоби
5062
4774
149
5062
4923
Iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi)
11430 8392 3514
1066
886
819
13878
8325

Тварини
- Багаторiчнi насадження - Iншi основнi засоби
- Бiблiотечнi фонди
- Малоцiннi необоротнi
Матерiальнi активи
595
999
- 1594
Тимчасовi (нетитульнi)
Споруди
Природнi ресурси
Iнвентарна тара
Предмети прокату
Iншi необоротнi
Матерiальнi активи
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Разом
559915 248429 193440
1743
1161 27090
- 751612
274358
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Надiйшло основних засобiв протягом року - 193 440 тис.грн.
Основнi засоби, якi вибули протягом звiтного перiоду:
"
первiсна вартiсть
1 743 тис.грн.;
"
знос
(1 161) тис.грн.
Нараховано амортизацiї (27 090) тис.грн.
Вiдображення втрат вiд зменшення корисностi основних засобiв в звiтностi не проводилось
через вiдсутнiсть ознак можливого зменшення їх корисностi.
Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби та нематерiальнi активи за рiк склала 196 091
тис.грн.
Протягом 2021 року було капiталiзовано вiдсотки по кредиту в сумi 4 004 тис.грн. по проекту
"Будiвництво цех ламiнованого картону".
Первiсна вартiсть переданих в заставу основних засобiв - 413 562 грн.
Первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду будiвель i землi склала 11 907 тис.грн., їх знос
- 6 486 тис.грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 58 469 тис.грн.
Станом на 31.12.2021р. компанiя має наступну iнвестицiйну нерухомiсть:
графа 1 (гр1) - Iнвентарний номер
графи 2 (гр2) - Дата оприбуткування
графа 3 (гр3) - Назва об"єкту
графа 4 (гр4) - Балансова вартiсть становм на 31.12.2021, грн.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр2
гр3
гр4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------551100197 31-12-11 Премiщення складу целюлози
0
551100199 31-12-11 Цех з вир-ва електроiзоляцiйних матер, корпус 1
0
551100200 27-02-12 Буд-ля матер.складу-сигналiзацiя
32293,64
551100200 23-02-12 Буд-ля матер.складу-реконструкцiя
1503857,04
551100207 31-03-12 Зем.дiлянка (мат.склад вул. Приходька,66) 0,9699 га
86137,15
551100238 01-01-66 Примiщення цеху КВПiА
0
551100239 01-01-66 Примiщення дiльницi метрологiї
0
551100241 30-03-15 Зем.дiлянка (мат.склад вул. Неманихiна,2) 0,225 га
1998,23
551100248 07-11-16 Зем.дiлянка (вул. Приходька,66) 0,0514 га
4564,85
551100302 26-02-20 Зем.дiлянка (виробництво вул. Приходька,66) 0,1065 га
9458,30
551100198 31-12-11 Буд-ля цеху з виробництва електроiзоляцiйних матерiалiв 20396118,43
551100200 01-01-66 Цех з вир-ва електроiзоляцiйних матер, корпус 2
0
551100200 01-01-56 Будiвля кафе "Ритм"
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------БЕ 5510 WMPM
22034427,64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Також, хочемо зазначити, що справедливу вартiсть та дiапазон оцiнок справедливої вартостi не
можемо достовiрно оцiнити, оскiльки вiдсутнi аналогiчнi або близькi до них об'єкти на ринку,
також у нас вiдсутнi спецiалiсти, якi б могли це зробити. Залучення ж стороннiх органiзацiй для
здiйснення даних оцiнок було економiчно не доцiльним, оскiльки планувалось, що дана
нерухомiсть перестане бути iнвестицiйною (так i сталося фактично з 01.05.2022р.) та буде
використовуватись, як основнi засоби для виробництва.

З метою порiвняння даних наведено iнформацiю за 2020 рiк
Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть за 2020 рiк
графа 1 (гр1) - Групи основних засобiв
графи 3-4 (гр3-гр4) - Залишок на початок року
графа 3 (гр3) - первiсна (переоцiнена) вартiсть
графа 4 (гр4) - знос
графа 5 (гр5) - Надiйшло за рiк
графа 6-7 (гр6-гр7) - Переоцiнка (дооцiнка "+", уцiнка "-")
графа 6 (гр6) - первiсної (переоцiненої) вартостi
графа 7 (гр7) - зносу
графи 8-9 (гр8-гр9) - Вибуло за рiк
графа 8 (гр8) - первiсна (переоцiнена) вартiсть
графа 9 (гр9) - знос
графа 10 (гр10) - Нараховано амортизацiї за рiк
графа 11 (гр11) - Втрати вiд зменшення корисностi
графи 12-13 (гр12-гр13) - Iншi змiни за рiк
графа 12 (гр12) - первiсної (переоцiненої) вартостi
графа 13 (гр13) - зносу
графи 14-15 (гр14-гр15) - Залишок на кiнець року
графа 14 (гр14) - первiсна (переоцiнена) вартiсть
графа 15 (гр15) - знос
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр3
гр4
гр5
гр6 гр7 гр8 гр9 гр10 гр11 гр12 гр13
гр14
гр15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Земельнi дiлянки
1762
-10
1752
Iнвестицiйна нерухомiсть
11907
5842
4391
381
-7
16298
6216
Капiтальнi витрати на
Полiпшення земель
Будинки, споруди
та передавальнi пристрої
82725 45187 76994
433 433 4816
10
7
159296
49577
Машини та обладнання
318172 159165 49705
2395 1954 22259 365482 179470
Транспортнi засоби
4999 4477
90
27
27
324
5062
4774
Iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi)
11441
7876
804
815 697 1213
11430
8392
Тварини
-

Багаторiчнi насадження
Iншi основнi засоби
Бiблiотечнi фонди
Малоцiннi необоротнi
Матерiальнi активи
85
510
595
Тимчасовi (нетитульнi)
споруди
Природнi ресурси
Iнвентарна тара
Предмети прокату
Iншi необоротнi
Матерiальнi активи
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Разом
431091 222547 132494
- 3670 3111 28993
- 559915 248429
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Також наведено iнформацiю про рух нематерiальних активiв за 2021 та 2020 роки.
Рух нематерiальних активiв за 2021 рiк
графа 1 (гр1) - Групи нематерiальних активiв
графи 3-4 (гр3-гр4) - Залишок на початок року
графа 3 (гр3) - первiсна (переоцiнена) вартiсть
графа 4 (гр4) - накопичена амортизацiя
графа 5 (гр5) - Надiйшло за рiк
графа 6-7 (гр6-гр7) - Переоцiнка (дооцiнка "+", уцiнка "-")
графа 6 (гр6) - первiсної (переоцiненої) вартостi
графа 7 (гр7) - накопиченої амортизацiх
графи 8-9 (гр8-гр9) - Вибуло за рiк
графа 8 (гр8) - первiсна (переоцiнена) вартiсть
графа 9 (гр9) - накопичена амортизацiя
графа 10 (гр10) - Нараховано амортизацiї за рiк
графа 11 (гр11) - Втрати вiд зменшення корисностi за рiк
графи 12-13 (гр12-гр13) - Iншi змiни за рiк
графа 12 (гр12) - первiсної (переоцiненої) вартостi
графа 13 (гр13) - накопиченої амортизацiї
графи 14-15 (гр14-гр15) - Залишок на кiнець року
графа 14 (гр14) - первiсна (переоцiнена) вартiсть
графа 15 (гр15) - накопичена амортизацiя

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр3
гр4
гр5 гр6
гр7
гр8 гр9 гр10 гр11 гр12 гр13 гр14 гр15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Права користування
природними ресурсами
Права користування
майном
Права на комерцiйнi
позначення
Права на об"єкти
промислової власностi
Авторське право та
сумiзнi з ним права
Iншi нематерiальнi активи 887
769 361
45
- 1248
814
Разом
887 769 361
45
- 1248
814
Гудвiд
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рух нематерiальних активiв за 2020 рiк
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр3
гр4
гр5 гр6
гр7
гр8 гр9 гр10 гр11 гр12 гр13 гр14 гр15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Права користування
природними ресурсами
Права користування
майном
Права на комерцiйнi
позначення
Права на об"єкти
промислової власностi
Авторське право та
сумiзнi з ним права
Iншi нематерiальнi активи 874 678
13
91
887
769
Разом
874
678
13
91
887
769
Гудвiд
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Запаси
Придбанi або виробленi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажi та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалася за
середньозваженим методом.
На 31.12.2021р. запаси вiдображенi за меншою з двох вартостей - чистою вартiстю реалiзацiї або
справедливою вартiстю. Вартiсть уцiнених запасiв на дату балансу склала 6 601 тис.грн.
Сума переоцiнки (дооцiнка), що виникла за результатом перегляду справедливої вартостi та
чистої вартостi реалiзацiї за 2021 i вiдображена у фiнансових результатах звiтного року, склала:
434 тис.грн.
Аналiз запасiв за 2021 рiк
графа 1 (гр1) - Найменування показника
графа 2 (гр2) - Код рядка
графа 3 (гр3) - Балансова вартiсть на кiнець року
графи 4-5 (гр4-гр5) - Переоцiнка за рiк
графа 4 (гр4) - збiльшення чистої вартостi реалiзацiї
графа 5 (гр5) - уцiнка
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр2
гр3
гр4
гр5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сировина i матерiали
800
54055
71
Купiвельнi напiвфабрикати
та комплектуючi вироби
810
Паливо
820
2718
Тара i тарнi матерiали
830
11211
Будiвельнi матерiали
840
933
Запаснi частини
850
2831
Матерiали с/г призначення
860
Поточнi бiологiчнi активи
870
Малоцiннi та швидкозношуванi
предмети
880
3479
Незавершене виробництво
890
29379
775
Готова продукцiя
900
61906
412
Товари
910
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Разом
920
166472
846
412
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Аналiз запасiв за 2020 рiк
графа 1 (гр1) - Найменування показника
графа 2 (гр2) - Код рядка
графа 3 (гр3) - Балансова вартiсть на кiнець року
графи 4-5 (гр4-гр5) - Переоцiнка за рiк
графа 4 (гр4) - збiльшення чистої вартостi реалiзацiї
графа 5 (гр5) - уцiнка

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр2
гр3
гр4
гр5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сировина i матерiали
800
46591
850
Купiвельнi напiвфабрикати
та комплектуючi вироби
810
Паливо
820
1029
Тара i тарнi матерiали
830
10822
Будiвельнi матерiали
840
1438
Запаснi частини
850
3783
Матерiали с/г призначення
860
Поточнi бiологiчнi активи
870
Малоцiннi та швидкозношуванi
предмети
880
5206
Незавершене виробництво
890
3650
225
Готова продукцiя
900
14426
1442
Товари
910
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Разом
920
86945
1442
1075
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Чиста реалiзацiйна вартiсть поточної дебiторської заборгованостi за товари, роботи(послуги) на
кiнець року становить 123 869 тис.грн., в т.ч.:
заборгованiсть пов'язаних сторiн - 75 021 тис.грн.
Чиста реалiзацiйна вартiсть iншої поточної дебiторської заборгованостi на кiнець року становить
33 тис.грн.
До складу статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдносяться:
"
Розрахунки за заробiтною платою
19 тис.грн.
"
Розрахунки iншi
14 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 6 922 тис.грн.
Аналiз чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги
Товариства представлений наступним чином:
За термiнами погашення
2021 рiк, тис.грн.
2020 рiк, тис.грн
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------непрострочена
110150
101 034
Прострочена:
До 30 днiв
10443
5 788
31-60 днiв
2267
1 317
61-90 днiв
1
265
91-120 днiв
634
79
бiльше 120 днiв
374
324
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всього
123869
83831
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Товариство застосовує iндивiдуальне оцiнювання сумнiвностi по кожному контрагенту i в цiй
сумi визнаємо резерв, ставки не застосовуємо.
Система управлiння ризиками Товариства вiдносить до кредитного ризику:
встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах

Товариства;
диверсифiкацiю структури дебiторської заборгованостi Товариства;
аналiз платоспроможностi контрагентiв;
здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченої
дебiторської заборгованостi.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого
фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi
фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв.
Вiдсотковий ризик- це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок
Рух резерву сумнiвних боргiв (торгiвельна):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Торгова дебiторська заборгованiсть у Звiтi
про фiнансовий стан
31.12.2020
31.12.2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дебiторська заборгованiсть покупцiв
110621
125155
Резерв сумнiвних боргiв
-1814
-1286
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Разом:
108807
123869
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Грошовi кошти у Звiтi про фiнансовий стан
31.12.2020
31.12.2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Грошi на банкiвських рахунках в українськiй гривнi
2693
9776
Грошi на банкiвських рахунках в iноземнiй валютi
18341
11389
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Разом:
21034
21165
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Призначення та умови використання елементiв власного капiталу
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
"
зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб вона i надалi
забезпечувала дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
"
забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому
керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство допускає можливiсть здiйснення регулювання капiталу

шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та
погашення iснуючих позик.
Станом на 31.12.2021р. статутний капiтал зареєстрований та сплачений становить 8 526 432,00
грн. Статутний капiтал подiлений на 1 332 255 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю
6,40 грн. кожна. Протягом 2021 року статутний капiтал Товариства був збiльшений за рахунок
прибутку 2019 року шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiї з 0,25 грн./шт. до 6,40 грн. за
шт.
Членам виконавчого органу Товариства належить 18 акцiй. До осiб, яким належить бiльше 5%
акцiй, вiдноситься корпорацiя "Weidmann Holding AG" (94,9999% акцiй).
Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з
вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. Товариство може використовувати кошти
резервного фонду вiдповiдно до Статуту Товариства. Рiшення про використання коштiв фонду
приймається Наглядовою радою Товариства.
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на забезпечення безперервностi дiяльностi
пiдприємства з одночасним зростанням приросту прибуткiв через оптимiзацiю спiввiдношення
власних та залучених коштiв.
Керiвництво вживає заходiв по дотриманню рiвня капiталу на рiвнi, що є достатнiм для
забезпечення оперативних та стратегiчних потреб Товариства, а також для пiдтримки довiри з
боку iнших учасникiв ринку. Це досягається через ефективне управлiння грошовими коштами,
постiйного контролю виручки та прибутку Товариства, а також плануванням довгострокових
iнвестицiй, що фiнансуються за рахунок коштiв вiд операцiйної дiяльностi Товариства.
Виконуючи цi заходи Товариство намагається забезпечити стабiльне зростання прибуткiв.
Для порiвняння з 2020 роком, необхiдно вiдмiтити, що станом на 31.12.2020р. статутний капiтал
зареєстрований
та сплачений становив 333063,75 грн. Статутний капiтал був подiлений на 1 332 255 простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Членам виконавчого органу товариства належали 18 акцiй. До осiб, яким належить бiльше 5%
акцiй, вiдноситься корпорацiя "Weidmann Holding AG" (94,9999% акцiй).
12. Забезпечення i резерви
Протягом 2021 року здiйснювалося створення та використання таких забезпечень i резервiв:
Забезпечення i резерви за 2021 рiк
графа 1 (гр1) - Види забезпечень i резервiв
графа 2 (гр2) - Код рядка
графа 3 (гр3) - Залишок на початок року
графа 4-5 (гр4-гр5) - Збiльшення за звiт. рiк
графа 4 (гр4) - нараховано (створено)
графа 5 (гр5) - додатковi вiдрахування
графа 6 (гр6) - Використано у звiтному роцi
графа 7 (гр7) - Сторновано невикористану суму у звiтному роцi
графа 8 (гр8) - Сума очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при
оцiнцi забезпечення
графа 9 (гр9) - Залишок на кiнець року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр2
гр3
гр4 гр5 гр6
гр7
гр8
гр9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Забезпечення на виплату
вiдпусток працiвникам
710 11547 6249 6938
10858

Забезпечення наступних витрат
на додаткове пенсiйне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат
на виконання гарантiйних зобов'язань 730
- Забезпечення наступних витрат
на реструктуризацiю
740
Забезпечення наступних витрат
на виконання зобов'язань
щодо обтяжливих контрактiв
750
- Виплати працiвникам при
виходi на пенсiю короткотермiновi 760 4905 3197
- 1674
6428
Забезпечення матерiального
забезпечення 13 зарплати
770 6000 8000 - 5824 176
8000
Резерв сумнiвних боргiв
775 2096
31
1
832
1294
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Разом
780 24548 17477 - 14437 1008 26580
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В актуарних припущеннях визначення теперiшньої вартостi забезпечення виплати працiвникам
при виходi на пенсiю використано ймовiрнiсть плинностi кадрiв в залежностi вiд вiку. При
розрахунку теперiшньої вартостi витрат враховане середньостатистичне зростання заробiтної
плати на 5,2%. Ставка дисконтування застосована у розмiрi 12%, що бiльша за минулорiчну на
1%.
Забезпечення i резерви за 2020 рiк
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр2
гр3
гр4
гр5 гр6
гр7
гр8
гр9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Забезпечення на виплату
вiдпусток працiвникам
710 10286 9176
7915
11547
Забезпечення наступних витрат
на додаткове пенсiйне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат
на виконання гарантiйних зобов'язань 730
Забезпечення наступних витрат
на реструктуризацiю
740
Забезпечення наступних витрат
на виконання зобов'язань
щодо обтяжливих контрактiв
750
Виплати працiвникам при
виходi на пенсiю короткотермiновi 760 6521
401
998 1019
4905
Забезпечення матерiального
забезпечення 13 зарплати
770 5800 6000
- 5270
530
6000
Резерв сумнiвних боргiв
775 3132
201
12 1225
2096
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Разом
780 25739 15778
- 14195 2774
- 24548
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Зобов'язання поточнi та довгостроковi
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення станом на 31.12.2021р. представленi забезпеченням
для виплат працiвникам по закiнченню трудової дiяльностi в сумi 3 576 тис.грн.
Короткостроковi кредити банкiв представленi заборгованiстю за кредитом перед АТ
"Райффайзен Банк" в розмiрi 23 192 тис.грн.
Довгостроковi кредити банкiв представленi заборгованiстю за кредитом перед АТ "Райффайзен
Банк" в розмiрi 112 481 тис.грн. Iншi довгостроковi зобов'язання представленi заборгованiстю
перед Weidmann Holding AG в розмiрi 299 949 тис.грн. Ставка визначена на рiвнi ринкової.
До статтi "Iншi поточнi зобов'язання" вiдносяться: розрахунки за вiдсотками нарахованими.
14. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
Вiдстроченi податковi зобов'язання (мiнус) та активи (плюс) представленi наступним чином:
графа 1 (гр1) - Стаття
графа 2 (гр2) - 01.01.2021р.
графа 3 (гр3) - Змiна за звiтний перiод
графа 4 (гр4) - 31.12.2021р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр2
гр3
гр4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Основнi засоби i нематерiальнi активи
365
-179
186
Запаси
0
0
0
Резерв сумнiвних боргiв
377
-216
161
Забезпечення
133
100
233
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всього
875
-295
580
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками, розрахунки з бюджетом, iнша
кредиторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками, iншi поточнi зобов'язання
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками, розрахунки з бюджетом, iнша
кредиторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками, iншi поточнi зобов'язання в балансi
Товариства представленi наступним чином:
--------------------------------------------------------------------------------Кред.заборг.за товари, роботи, послуги
31.12.2020
Розрахунки з вiтч. постачальн.
-10496
Розрахунки з вiтч. постачальн.-власн.БС
-1010
Розрахунки з iноз. постачальн.
-27838
Розрахунки з iноз. постачальн.
-578
Розрахунки з iноз. постачальн.-власн.БС
-5185
Розрахунки з iноз. постачальн.
-137
-45246
Поточнi зобов'язання по розрахунках:
за авансами одержаними
Розр. за аванс. одерж.
-263
-263
З бюджетом
Розрах. по прибут.подат.з гром
-557
Податок на нерухоме майно
-248
Податок на землю
-171

31.12.2021
-27585
-12341
-46987
-499
-24605
-197
-112214
-4803
-4803
-1282
-314
-171

Вiйськовий збiр
Плата за воднi ресурси
Збiр за забр.навкол.навк.серед
Орендна плата за землю
Туристичний збiр
По страхуваннню
Розрахунки за iндивiдуальним страхуванням
Нарахування ЄСВ на ЗП 37,66%
Нарахування ЄСВ з допомоги ТВП
З оплати працi
Розрахунки за заробiтн.платою
Розрахунки за iншими виплатами
За внутрiшнiми розрахунками
Внутрiшнi розрахунки - iнша БС
Внутрiшнi розрахунки - iнша БС
Внутрiшнi розрахунки - власна БС
Розрах. за нарах. вiдсотками
Вiдрахування профк.

-70
-266
-17
-1
-2
-356
-992
342
-651

-115
-298
-25
-1
0
-2208
3
-1490
246
-1241

-3047
-276
-3323

-4793
-209
-5003

-6165
60
-23678
0
-83
-29865

-8318
60
-46425
-4
-116
-54802

Iншi поточнi зобов'язання
Розрах. за нарах.вiдсотками
-12378
-13282
Розрах. з орг. i особ. за вик.док.
-48
-63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Доходи i витрати
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг - 704 140 тис.грн.
Сума доходу вiд звичайної дiяльностi, визнаного вiд договорiв з клiєнтами, визнається в момент
часу переходу права власностi на товар. Товариство не має договорiв з клiєнтами, вiдповiдно до
яких передача товарiв, робiт чи послуг вiбувається з плином часу.
Доходи i витрати за 2021 рiк
графа 1 (гр1) - Найменування показника
графа 2 (гр2) - Код рядка
графа 3 (гр3) - Доходи
графа 4 (гр4) - Витрати
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр2
гр3
гр4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв
440
9499
Операцiйна курсова рiзниця
450
Реалiзацiя iнших оборотних активiв
460
23450
14907
Штрафи, пенi, неустойки
470
401
Утримання об'єктiв житлово-комунального
I соцiально-культурного призначення
480
Iншi операцiйнi доходи i витрати
490
7336
30212

у тому числi: вiдрахування до резерву
сумнiвних боргiв
непродуктивнi витрати i втрати

491
492

X
X

31
1898

Б. Доходи i витрати вiд участi в
капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства
500
дочiрнi пiдприємства
510
спiльну дiяльнiсть
520
В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди
530
X
Проценти
540
X
9413
Фiнансова оренда активiв
550
Iншi фiнансовi доходи i витрати
560
43718
12232
Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй
570
Доходи вiд об'єднання пiдприємств
580
Результат оцiнки корисностi
590
Неоперацiйна курсова рiзниця
600
Безоплатно одержанi активи
610
X
Списання необоротних активiв
620
X
Iншi доходи i витрати
630
33
652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iншi операцiйнi доходи (40 285 тис.грн.) мають таке наповнення:
дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 23 450 тис.грн.;
операцiйна оренда - 9 499 тис.грн.;
дохiд вiд вивiльнення резервiв - 1 008 тис.грн.;
дооцiнка запасiв - 1593 тис.грн.;
дохiд вiд безоплатно отриманих активiв - 3 693 тис.грн.;
iншi доходи - 1 042 тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи (43 718 тис.грн.):
дохiд вiд курсових рiзниць - 43 632 тис.грн.;
одержанi вiдсотки - 86 тис.грн.
Iншi доходи в сумi 33 тис.грн. виникли в результатi оприбуткування запасiв вiд лiквiдацiї
необоротних активiв.
Iншi операцiйнi витрати (45 520 тис.грн.):
витрати на дослiдження i розробку - 25 821 тис.грн.;
собiвартiсть реалiзованих запасiв -14 907 тис.грн.;
сумнiвнi та безнадiйнi борги - 30 тис.грн.;
втрати вiд знецiнення запасiв - 1169 тис.грн.;
iншi - 593 тис.грн.
Фiнансовi витрати (12 232 тис.грн.):
витрати на купiвлю - продаж iноземної валюти - 1 057 тис.грн.;
вiдсотки за кредитом та позикою - 9 413 тис.грн.;
втрати вiд курсових рiзниць - 1 762 тис.грн.
До складу витрат за позиками включенi вiдсотки за позикою корпорацiї "Weidmann Holding AG",
сума позики в євро, ставка вiдповiдає рiвню звичайних цiн, що пiдтверджено дослiдженнями в
межах пiдготовки документацiї з трансфертного цiноутворення попереднiх рокiв. До складу
витрат за кредитом включенi вiдсотки за кредитом АТ "Райффайзен Банк" сума кредиту в євро,
ставка вiдповiдає рiвню звичайних цiн.

Для порiвняння наводимо доходи та витрати за 2020 рiк
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр2
гр3
гр4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв
440
6702
Операцiйна курсова рiзниця
450
Реалiзацiя iнших оборотних активiв
460
18686
14593
Штрафи, пенi, неустойки
470
553
Утримання об'єктiв житлово-комунального
I соцiально-культурного призначення
480
Iншi операцiйнi доходи i витрати
490
4554
21445
у тому числi: вiдрахування до резерву
сумнiвних боргiв
491
X
201
непродуктивнi витрати i втрати
492
X
1943
Б. Доходи i витрати вiд участi в
капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства
500
дочiрнi пiдприємства
510
спiльну дiяльнiсть
520
В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди
530
X
Проценти
540
X
11426
Фiнансова оренда активiв
550
Iншi фiнансовi доходи i витрати
560
30255
70978
Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй
570
Доходи вiд об'єднання пiдприємств
580
Результат оцiнки корисностi
590
Неоперацiйна курсова рiзниця
600
Безоплатно одержанi активи
610
X
Списання необоротних активiв
620
X
Iншi доходи i витрати
630
75
626
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату
балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань.
Вiдповiдно до даних декларацiї про прибуток пiдприємства за 2021 рiк Товариство отримало
прибуток в сумi 24 833 тис.грн. Податок на прибуток за фiнансовим облiком визначається як
добуток прибутку за фiнансовою звiтнiстю на ставку податку на прибуток 18% та за 2021 рiк
складає 4 470 тис.грн. За результатами фiнансового облiку прибуток за 2021 рiк становить 28
628 тис.грн.

Рiзниця мiж сумою витрат з податку на прибуток за фiнансовим облiком та сумою поточного
податку на прибуток складається iз постiйних i тимчасових рiзниць.
Тимчасовi рiзницi станом на 01.01.2021р. становлять суму - 4 859 тис.грн., станом на 31.12.2021р.
тимчасовi рiзницi складають суму - 3 220 тис.грн. Змiна тимчасових рiзниць - 1 639 тис.грн. Ця
сума є базою для визначення зменшення вiдстроченого податкового активу i має наступнi
складовi:
На кiнець звiтного року залишкова вартiсть основних виробничих засобiв становить:
За даними бухгалтерського облiку - 477 687 тис.грн., за даними, що використовуються для
визначення амортизацiї основних засобiв за податковим законодавством, i, по яким може
виникнути вiдшкодування витрат З податку на прибуток у майбутньому, - 478 719 тис.грн.
Рiзниця мiж визнаною у бухгалтерському облiку балансовою вартiстю активу (477687 тис.грн.) i
податковою базою цього активу (478 719 тис.грн.) є тимчасовою рiзницею, що пiдлягає
вирахуванню (1031 тис.грн.). Добуток тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, на ставку
податку на прибуток визнається вiдстроченим податковим активом: 10 301,1x18%= 185,6
тис.грн.
На звiтну дату забезпечення наступних витрат i платежiв, вiдображенi в бухгалтерському облiку
на рахунках 47 становить 894,6 тис.грн., таким чином, вiдстрочений податковий актив складає:
894,6х 18%= 161 тис.грн.
Станом на 31.12.2021р. на рахунку 38 "Резерв сумнiвних боргiв" облiковується сума 1294
тис.грн., яка ще не включена до податкових витрат, та створює вiдстрочений податковий актив у
сумi 1 294,1*0,18= 232,9 тис.грн.
Таким чином, загальна сума вiдстрочених податкових активiв на 31.12.2021р. дорiвнює:
185,6+161+232,9=579,5 тис.грн.
Невизнаних податкових активiв немає.
Прибуток до оподаткування згiдно бухгалтерського облiку 28 628 тис.грн.
Об'єкт оподаткування згiдно податкової декларацiї з податку на прибуток за 2021 рiк - (24 833)
тис.грн.
Вплив вiдстрочених податкових активiв (змiна за рiк) - 295 тис.грн
Фактичнi витрати з податку на прибуток складають суму витрат за декларацiєю та змiною ВПА
=4 361+295= 4 656 (тис.грн.).
Податок на прибуток за 2021 рiк
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Найменування показника
Код рядка
Сума
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Поточний податок на прибуток
1210
4361
Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року
1220
875
на кiнець звiтного року
1225
580
Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року
1230
на кiнець звiтного року
1235
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього
1240
4653
поточний податок на прибуток
1241
4361
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
1242
295
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
1243
Вiдображено у складi власного капiталу - усього
1250
у тому числi:
поточний податок на прибуток
1251
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
1252
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
1253
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для порiвняння наводимо iнформацiю з податку на прибуток за 2020 рiк
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Найменування показника
Код рядка
Сума
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Поточний податок на прибуток
1210
Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року
1220
1774
на кiнець звiтного року
1225
875
Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року
1230
на кiнець звiтного року
1235
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього
1240
899
у тому числi:
поточний податок на прибуток
1241
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
1242
899
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
1243
Вiдображено у складi власного капiталу - усього
1250
у тому числi:
поточний податок на прибуток
1251
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
1252
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
1253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Операцiї та залишки за розрахунками з iншими пов'язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо перебувають пiд контролем або суттєвим впливом
iнших осiб, також пов'язаними сторонами вважаються пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо
або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його
дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
Пов'язаними сторонами Товариства є:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Найменування/ПIБ
Кiлькiсть простих, iменних акцiй
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Корпорацiя Weidmann Holding AG
1 265 641
Wicor Americas Inc.
0
Weidmann Electrical Technology AG-France
0
Weidmann Electrical Technology Inc.
0
Weidmann Electrical Technology AG
0
Weidmann Whiteley Ltd.
0
Weidmann Systems International Ltd.
0
Taizhou Weidmann High Voltage Insulations Co. Ltd.
0
Weidmann Transformator Izolasyon Sanayi Ic ve Dis Ticaret A.S.
0
Weidmann Medical Technology AG
0
"Weidmann Malin Insulation Components" Itd.
0
Weidmann Izo-Prod d.o.o.
0
Weidmann Electrical Technology Canada Ltd.
0
Weidmann Tecnologia Electrica de Mexico S.A. de C.V.
0
Weidmann Tecnologia Electrica Ltda.
0
Weidmann Electrical Insulating Systems (Shanghai) Co., Ltd.
0
Weidmann Electrical Technology (Jiaxing) Co. Ltd.
0
Weidmann Diagnostic Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
0
Weidmann Systems International Inc.
0
Govik Electricals Pvt. Ltd.
0
Weidmann Medical Technology North America
0

Weidmann Technologies Deutschland GmbH
0
Weidmann Electrical Technology Netherlands BV
0
P+P Holding AG
0
Юрг Брунер
0
Суттер Марсель
0
Покотило Вячеслав Григорович
4
Волга Iгор Анатолiйович
0
Пономаренко Вiктор Дмитрович
3
Костюченко Андрiй Андрiйович
4
Бояршин Iван Миколайович
1
Ханенко Олена Олександрiвна
0
Дем"янчук Iгор Iванович
0
Швидун Олександр Володимирович
3
Головатчик Сергiй Севастянович
0
Шипiлов Юрiй Геннадiйович
0
Онищенко Сергiй Олександрович
0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------За 2021 рiк та станом на кiнець звiтного перiоду Товариство мало операцiї та заборгованостi з
такими пов'язаними сторонами:
- корпорацiя "Weidmann Holding AG" (Швейцарiя), акцiонер (94.999906% корпоративних прав);
- ТОВ "Вайдман Малин Iзоляцiйнi Компоненти" (Україна);
- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарiя);
- Weidmann Electrical Technology Inc. /USA-St. Johnsbury;
- Weidmann Transformat?r ?zolasyon Sanayi ve D Ticaret A.. (Турцiя);
- Weidmann Whiteley Ltd. / GB-Pool-in-Wharfedale;
- Weidmann Transformer Supplies BV /Netherlands;
- Weidmann Electrical Technology (Jiaxing) Co., Ltd;
- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватiя);
- ТОВ "ВЕСТ БЕСТ СЕРВIС" (Україна),
та фiзичними особами-провiдним управлiнським персоналом, який безпосередньо або
опосередковано має повноваження та є вiдповiдальним за планування, управлiння та контроль
дiяльностi Товариства: члени правлiння, члени Наглядової ради та головний бухгалтер.
У фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2021р. мiститься наступна iнформацiя щодо
операцiй з пов'язаними сторонами.
Баланс:
дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -74 224 тис.грн.,
в т.ч.:
- ТОВ "Вайдман Малин Iзоляцiйнi Компоненти" (Україна)-10 682 тис.грн.;
- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарiя) -47 769 тис.грн.;
- Weidmann Transformat?r zolasyon Sanayi ve D Ticaret A.. (Турцiя) -3 392 тис.грн.;
- Weidmann Whiteley Ltd. / GB-Pool-in-Wharfedale- 5 701 тис.грн.;
- Weidmann Transformer Supplies BV /Netherlands - 90 тис.грн.;
- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватiя) -6 590 тис.грн.;
iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 299 949 тис.грн. (100%- корпорацiя "Weidmann
Holding AG" (Швейцарiя));
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, роялтi - 91 562 тис.грн.;
в т.ч.:
- корпорацiя "Weidmann Holding AG" (Швейцарiя)- 9 647 тис.грн.;
- ТОВ "Вайдман Малин Iзоляцiйнi Компоненти" (Україна)- 12 342 тис.грн.;
- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарiя) -68 822 тис.грн.;
- Weidmann Whiteley Ltd. / GB-Pool-in-Wharfedale- 226 тис.грн.;

- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватiя) -447 тис.грн.;
- Weidmann Electrical Technology Inc. /USA-St. Johnsbury-78 тис.грн.;
розрахунки за нарахованими вiдсотками по кредиту - 13 282 тис.грн. (100%- корпорацiя
"Weidmann Holding AG" (Швейцарiя);
забезпечення виплат персоналу (резерв на вiдпустки та короткотермiновi забезпечення по
закiнченнi трудової
дiяльностi провiдному управлiнському персоналу (рах.471) - 1 361,97 тис.грн. (8 чол.);
розрахунки за заробiтною платою провiдному управлiнському персоналу (рах.66) - 350,22
тис.грн. (10 чол.);
iншi довгостроковi зобов'язання - (забезпечення по закiнченнi трудової дiяльностi провiдному
управлiнському персоналу (рах.55)- 138,01 тис.грн. з термiном погашення (3 чол.):
55,63 тис.грн. - 6 рокiв;
33,93 тис.грн. - 13 рокiв;
48,45 тис.грн. - 14 рокiв.
Звiт про фiнансовi результати:
чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг - 310 460 тис.грн.;
в т.ч.:
- ТОВ "Вайдман Малин Iзоляцiйнi Компоненти" (Україна)-43 688 тис.грн.;
- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарiя) -202 594 тис.грн.;
- Weidmann Transformatr zolasyon Sanayi ve D Ticaret A.. (Турцiя) 37 488 тис.грн.;
- Weidmann Whiteley Ltd. / GB-Pool-in-Wharfedale- 10 915 тис.грн.;
- Weidmann Transformer Supplies BV /Netherlands - 1 990 тис.грн.;
- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватiя) 12 744 тис.грн.;
- Weidmann Electrical Technology Inc. /USA-St. Johnsbury-1 041 тис.грн.;
iншi операцiйнi доходи(наданi послуги, операцiйна оренда) - 11 295 тис.грн.;
в т.ч.:
- ТОВ "Вайдман Малин Iзоляцiйнi Компоненти" (Україна) - 9 146 тис.грн.;
- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарiя) - 1 422 тис.грн.;
- Weidmann Electrical Technology Inc. /USA-St. Johnsbury-727 тис.грн.;
iншi операцiйнi витрати, адмiнiстративнi та витрати на збут (витрати за лiцензiйними платежами,
управлiнськi послуги та iнше) - 32 386 тис.грн.;
в т.ч.:
- корпорацiя "Weidmann Holding AG" (Швейцарiя)-5 603 тис.грн.;
- ТОВ "Вайдман Малин Iзоляцiйнi Компоненти" (Україна) - 1 747 тис.грн.;
- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарiя) - 25 036 тис.грн.;
витрати за вiдсотками по кредиту - 8 859 тис.грн. (100%- корпорацiя "Weidmann Holding AG"
(Швейцарiя);
витрати на оплату працi провiдному управлiнському персоналу - 12 103,24 тис.грн. (10 чол.).
Для порiвняння наводимо iнформацiю за 2020 рiк:
У фiнансовiй звiтностi товариства станом на 31.12.2020р. мiститься наступна iнформацiя щодо
операцiй з пов'язаними сторонами.
Баланс:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 49 961 тис.грн.;
- iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 180 646 тис.грн.;
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, роялтi - 36 114 тис.грн.;
- розрахунки за нарахованими вiдсотками по кредиту - 12 378 тис.грн.;
- забезпечення виплат персоналу (резерв на вiдпустки та короткотермiновi забезпечення по
закiнченнi трудової дiяльностi провiдному управлiнському персоналу (рах.471) - 1685,57
тис.грн.;
- розрахунки за заробiтною платою провiдному управлiнському персоналу (рах.66) - 242,33
тис.грн.;

- iншi довгостроковi зобов'язання -(забезпечення по закiнченнi трудової дiяльностi провiдному
управлiнському персоналу (рах.55)- 54,26 тис.грн. з термiном погашення:
4,48 тис.грн. - 8 рокiв
22,13 тис.грн. - 14 рокiв
27,64 тис.грн. - 15 рокiв
Звiт про фiнансовi результати:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг - 332 572 тис.грн.;
- iншi операцiйнi доходи(наданi послуги, операцiйна оренда) - 7 942 тис.грн.;
- iншi операцiйнi витрати, адмiнiстративнi та витрати на збут (витрати за лiцензiйними
платежами, управлiнськi послуги та iнше) - 25 747 тис.грн.;
- витрати за вiдсотками по кредиту - 11 384 тис.грн.;
- витрати на оплату працi провiдному управлiнському персоналу - 9 221,94 тис.грн.

19. Звiтнiсть за сегментами
Товариство розкриває iнформацiю щодо операцiйних сегмент, якi вiдповiдають будь-якому з
таких критерiїв: його дохiд, вiдображений у звiтностi, включаючи як продажi зовнiшнiм
клiєнтам, так i мiжсегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше)
сукупного (внутрiшнього та зовнiшнього доходу) всiх операцiйних сегментiв, абсолютна
величина вiдображеного в звiтностi прибутку становить 10% (або бiльше) сукупного
вiдображеного у звiтностi прибутку всiх операцiйних не збиткових сегментiв; його активи
становлять 10%(або бiльше) сукупних активiв усiх операцiйних сегментiв.

Iнформацiя за сигментами за 2021 рiк
Форма №6
Код за ДКУД 1801009
I. Показники прiоритетних звiтних господарських сегментiв
(господарський, географiчний виробничий, географiчний збутовий)
графа 1 (гр1) - Найменування показника
графа 2 (гр2) - Код рядка
графи 3-14 (гр3-гр14) - Найменування звiтних сегментiв
графи 3-4 (гр3-гр4) - виробництво паперу, картону, iншi вироби
графи 15-16 (гр15-гр16) - Нерозподiленi статтi
графи 17-18 (гр17-гр18) - Усього
графи 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (гр3, гр5, гр7, гр9, гр11, гр13, гр15, гр17) - Звiтний рiк
графи 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (гр4, гр6, гр8, гр10, гр12, гр14, гр16, гр18) - Минулий рiк

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр2 гр3
гр4 гр5 гр6
гр7 гр8 гр9 гр10 гр11 гр12 гр13 гр14 гр15 гр16 гр17
гр18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Доходи звiтних сегментiв:
Доходи вiд операцiйної
дiяльностi звiтних сегментiв 010 691350 617431
- - - - - - - 22289 23736 713639
641167
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------з них: доходи вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг):
зовнiшнiм покупцям
011 691350 617431 - - - - 12790 17034 704140
634465
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iншим звiтним сегментам
012
- - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iншi операцiйнi доходи
013
- - - - - 9499 6702
9499
9702
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Фiнансовi доходи
звiтних сегментiв
020
- - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------з них:
доходи вiд участi в капiталi, якi
безпосередньо стосуються
звiтного сегмента
021
- - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iншi фiнансовi доходи
022
- - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iншi доходи
030
- - - - - 33
75
33
75
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Усього доходiв звiтних
сегментiв
040 691350 617431
- - - - - - 22322 23811 713672 641242
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Нерозподiленi доходи
050
х
х
х х х
х х х х х
х
х
74504 53495 74504
53495
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------з них:
доходи вiд операцiйної
дiяльностi
051
х
х
х х х
х х х х х
х х
30786 23240 30786 23240
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

фiнансовi доходи
052
х
х
х
х
х х х х
х
х
х х
43718 30255 43718 30255
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вирахування доходiв вiд реалiзацiї
Продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
iншим звiтним сегментам 060
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Усього доходiв пiдприємства
(р.040++ р.050 - р.060)
070 691350 617431 - - 96826 77306 788176 694737
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Витрати звiтних сегментiв:
Витрати операцiйної
дiяльностi
080 596353 504056 - - - 18478 15467 614831 519523
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------з них:
собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт,послуг):
зовнiшнiм покупцям
081 596353 504056 - - 18478 15467 614831 519523
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iншим звiтним сегментам 082
- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Адмiнiстративнi витрати 090
- - - 31776 23913
31776 23913
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Витрати на збут
100
- - - - 45125 36320
45125 36320
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iншi операцiйнi витрати
110 25821 17623
- - - 19698 18968
45519 36591
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Фiнансовi витрати
звiтних сегментiв
120
- - 21645 82404
21645 82404
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------з них:
втрати вiд участi в капiталi, якi
безпосередньо можна вiднести
до звiтного сегмента
121
- - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------фiнансовi витрати
122
- - 21645 82404 21645 82404
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iншi витрати
130
- 652
626
652
626
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Усього витрат звiтних
сегментiв
140 622174 521679
- - 137374 177698 759548 699377
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Нерозподiленi витрати
150
х
х
х
х
х х х х
х
х
х
х 4656
899 4656
899
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------з них:
адмiнiстративнi, збутовi та iншi витрати
операцiйної дiяльностi, не розподiленi на
звiтнi сегменти
151
х
х
х
х
х х х х
х
х
х
х
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------фiнансовi витрати
152
х
х
х
х
х х х х
х
х
х
х
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------податок на прибуток
154
х
х
х
х
х х х х
х
х
х
х
4646
899
4656
899
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вирахування собiвартостi реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг)
iншим звiтним сегментам 160
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Усього витрат пiдприємства
(р.140 + р.150 - р.160)
170 622174 521679 - - 142030 178597 764204 700276
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Фiнансовий результат дiяльностi
сегмента (р.040 - р.140)
180
69176 95752 - -115052 -153887 -45876 -58135
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Фiнансовий результат
дiяльностi пiдприємства
(р.070 - р.170)
190
69176 95752 - - -45204 -101291 23972 -5539
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Активи звiтних сегментiв200 697648 462164 - - 74866
49677 772514 511841
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------з них:
Iнвестицiйна нерухомiсть 201 417750 275134 - - 59938
36470 477688 311604
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Основнi засоби
202 156090 80332
- - 10382
6613 166472 86945

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Запаси
203
4485 1452 3033
4485
4485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дебiт.заборг.за виданими
авансами
204 119323 105246 4546
3561 123869 108807
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Деб.заборгованiсть за
205
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Нерозподiленi активи
220
х
х
х
х
х
х х
х
х х
х х
80617 57253 80617
57253
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------з них:
Грошовi кошти
221
х
х
х
х
х
х х
х
х х
х х
21165 21034 21165
21034
iншi активи
222
х
х
х
х
х
х х
х
х х
х х
59452 36219 59452
36219
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------223
х
х
х
х
х
х х
х
х х
х х
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------224
х
х
х
х
х
х х
х
х х
х х
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Усього активiв
пiдприємства
230 697648 462164 - - - 155483 106930 853131 569094
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Зобов'язання звiтних
сегментiв
240
- - з них:
241
- - 242
- - 243
- - 244
- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Нерозподiленi
зобов'язання
260
х
х
х
х
х
х х
х
х
х х
х 658958 398728 658958 398728
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------з них:
Пенсiйнi зобовязання 261
х
х
х
х
х
х х
х
х х
х
х
3576
2116
3576
2116
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------заборгованiсть за
кредитом
262
х
х
х
х
х
х х
х
х х
х
х 435622 280348 435622 280348

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iншi поточнi
зобовязання
263
х
х
х
х
х
х х
х
х
х х
х
39410 28728 39410 28728
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------За товари роботи та
послуги
264
х
х
х
х
х
х х
х
х
х х
х 180350 87536 180350 87536
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Усього зобов'язань пiдприємства
(р.240 + р.260)
270
- - - 658958 398728 658958 398728
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Капiтальнi iнвестицiї 280
- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Амортизацiя
необоротних активiв
290
- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Показники за допомiжними звiтними географiчним збутовим
сегментами
(господарський,
географiчний
виробничий,
географiчний збутовий)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гр1
гр2
гр3
гр4
гр5
гр6
гр7 гр8 гр9 гр10 гр11 гр12 гр13 гр14 гр15 гр16
гр17
р18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Доходи вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) зовнiшнiм
покупцям
300 186961 170421 517179 464044 - 704140 634465
Балансова вартiсть активiв
звiтних сегментiв
310
- 853131 569094 853131 569094
Капiтальнi iнвестицiї 320
- - 330
- - 340
- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------графа 1 (гр1) - Найменування показника
графа 2 (гр2) - Код рядка
графи 3-14 (гр3-гр14) - Найменування звiтних сегментiв
графи 3-4 (гр3-гр4) - Україна
графа 3 (гр3) - Звiтний рiк
графа 4 (гр4) - Минулий рiк

графи 5-6 (гр5-гр6) - Експорт
графа 5 (гр5) - Звiтний рiк
графа 6 (гр6) - Минулий рiк
графи 15-16 (гр15-гр16) - Нерозподiленi статтi
графа 15 (гр15) - Звiтний рiк
графа 16 (гр16) - Минулий рiк
графи 17-18 (гр17-гр18) - Усього
графа 17 (гр17) - Звiтний рiк
графа 18 (гр18) - Минулий рiк
20. Договори оренди
Товариство є стороною договору (орендарем) постiйного користування земельною дiлянкою,
укладеного з Малинською мiськрадою. За умовами договору передача в оренду земельної
дiлянки здiйснена на 25 рокiв i може бути подовжена за згодою сторiн. Право власностi на
земельну дiлянку залишається за територiальною громадою мiста, жодних об'єктiв майна на
дiлянцi не розташовано. Нормативна оцiнка землi складає 433 тис.грн. Сума орендних платежiв
на рiк складає 12 992,28 грн.
Товариство розцiнило, що теперiшня вартiсть активу з права користування за договором за 25
рокiв оренди становитиме 102 тис.грн., що не перевищує встановленого п.1.7 Облiкової
полiтики порогу суттєвостi, у зв'язку з чим прийнято рiшення про недоречнiсть вiдображення
даної операцiї у балансi та звiтi про фiнансовi результати.
21. Умови здiйснення дiяльностi
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого,
наявнiсть валюти, що не є вiльно конвертованою за межами України, валютнi обмеження i
контроль, високу iнфляцiю i високi процентнi ставки. Стабiльнiсть української економiки буде в
значнiй мiрi залежати вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної
та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього економiчна дiяльнiсть в
Українi пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн.
Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного
зростання у свiтовiй економiцi.
Протягом 2021 року вiдбулось змiцнення обмiнного курсу української гривнi по вiдношенню до
основних iноземних валют.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часто
змiнюється.
Керiвництво Товариства не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на оренднi
операцiї та на iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть
мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що воно вживає всiх
необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.
22. Управлiння фiнансовими ризиками
Товариством впроваджено систему управлiння ризиками (далi - СУР).
До заходiв з мiнiмiзацiї впливу загального фiнансового ризику (ризику банкрутства) СУР
Товариства вiдносить контроль за фiнансовим станом, якiстю його активiв, структурою
капiталу.
До заходiв з мiнiмiзацiї впливу ризику персоналу як складової операцiйного ризику СУР
Товариства вiдносить:
виважену полiтику пiдбору квалiфiкованих кадрiв, зокрема встановлення жорсткiших
критерiїв вiдбору персоналу та додаткових вимог до його квалiфiкацiї та дисциплiнованостi;
регулярне проведення навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу;

забезпечення обмеження доступу до iнсайдерської iнформацiї та iнформацiї з обмеженим
доступом;
перевiрку правомiрностi та безпомилковостi проведених операцiй (внутрiшнiй
операцiйний контроль);
чiтке розмежування повноважень та обов'язкiв окремих структурних пiдроздiлiв, а також
окремих працiвникiв у складi пiдроздiлу, регламентування їх повноважень та обов'язкiв
вiдповiдними положеннями про структурнi пiдроздiли та посадовими iнструкцiями працiвникiв;
контроль за дотриманням визначених вiдповiдними положеннями про структурнi
пiдроздiли та посадовими iнструкцiями працiвникiв повноважень та обов'язкiв, зокрема з
використанням створеної системи внутрiшнього аудиту (контролю);
використання внутрiшнiх iнструкцiй Товариства, що регламентують порядок взаємодiї
окремих структурних пiдроздiлiв установи мiж собою у процесi здiйснення дiяльностi з
управлiння активами (облiковi полiтики та документообiг);
використання процедур вирiшення корпоративних та особистих конфлiктiв, зокрема
елементiв корпоративного управлiння.
До заходiв з мiнiмiзацiї впливу iнформацiйно-технологiчного ризику як складової операцiйного
ризику СУР Товариства вiдносить:
використання надiйних технiчних, програмних, iнформацiйних, технологiчних систем i
засобiв комунiкацiї та зв'язку, якi вiдповiдають кiлькостi, складностi та обсягу операцiй
Товариства;
забезпечення безперебiйного функцiонування програмно-технiчних засобiв та
обладнання, за допомогою яких здiйснюється операцiйна дiяльнiсть установи, у тому числi
безперебiйного електроживлення;
застосування засобiв захисту iнформацiї на всiх етапах її обробки та зберiгання;
дублювання та архiвування iнформацiї (резервне копiювання);
органiзацiю контролю доступу до iнформацiї та примiщень Товариства стороннiх осiб.
До заходiв з мiнiмiзацiї впливу правового ризику як складової операцiйного ризику СУР
Товариства вiдносить:
чiтке розмежування повноважень та вiдповiдальностi мiж органами управлiння,
посадовими особами, окремими структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства,
регламентування їх повноважень та обов'язкiв вiдповiдними положеннями про структурнi
пiдроздiли та посадовими iнструкцiями працiвникiв;
своєчасне iнформування структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства про змiни у
законодавствi, а також у внутрiшнiх документах Товариства;
розробку типових форм договорiв та iнших документiв;
попередження порушень вимог нормативно-правових актiв Товариством, зокрема за
допомогою створеної системи внутрiшнього аудиту (контролю).
До заходiв з мiнiмiзацiї впливу ризику втрати дiлової репутацiї (репутацiйного ризику) СУР
Товариства вiдносить:
регламентування внутрiшнiх процедур Товариства;
впровадження стандартизованих процедур розгляду скарг та претензiй щодо дiяльностi
Товариства з боку клiєнтiв та контрагентiв;
регламентування правил поведiнки з клiєнтами;
попередження порушень Товариством вимог законодавства;
активнi контакти iз засобами масової iнформацiї, особливо у разi суттєвих подiй, що
впливають на репутацiю Товариства.
До заходiв з мiнiмiзацiї впливу стратегiчного ризику СУР Товариство вiдносить:
вибiр Товариством виваженої бiзнес-стратегiї;
контроль за послiдовним впровадженням стратегiчних цiлей, завдань та управлiнських
рiшень на всiх органiзацiйних рiвнях Товариства;
пiдвищення рiвня квалiфiкацiї керiвникiв усiх рiвнiв;

забезпечення вiдповiдностi оперативних планiв дiяльностi Товариства її стратегiчним
цiлям та завданням.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
СУР Товариства вiдносить до кредитного ризику:
встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах
Товариства;
диверсифiкацiю структури дебiторської заборгованостi Товариства;
аналiз платоспроможностi контрагентiв;
здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченої
дебiторської заборгованостi.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї
на ринку.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв.
Вiдсотковий ризик- це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Товариство не має заборгованостi з плаваючими вiдсотковими ставками. Таким чином, змiна
плаваючих вiдсоткових ставок не призвела би до впливу на прибуток Товариства за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2020 року та рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi.
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
"
зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб вона i надалi
забезпечувала дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
"
забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому

керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство допускає можливiсть здiйснення регулювання капiталу
шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та
погашення iснуючих позик.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року, прибуток Товариства склав 23 972 тис.грн. Станом на
31 грудня 2021 року поточнi активи Товариства перевищують його поточнi зобов'язання на 131
911 тис.грн.
Визначення справедливої вартостi
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань була визначена з
використанням наявної ринкової iнформацiї та належних методологiй оцiнки вартостi. Однак
для оцiнки справедливої вартостi
необхiдно суттєвим чином проаналiзувати ринковi данi. Отже, оцiнки справедливої вартостi не
обов'язково вказують суми, якi могли б бути отриманi на ринку в даний час. Використання
рiзних припущень щодо ринку та/або методологiй оцiнки може мати суттєвий вплив на оцiнену
справедливу вартiсть.
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань визначається з
використанням методологiї дисконтованих грошових потокiв та iнших належних методологiй
оцiнки вартостi на кiнець року i може не вiдображати справедливу вартiсть цих iнструментiв на
дату складання та розповсюдження цiєї фiнансової звiтностi. Цi розрахунки не вiдображають
нiяких премiй або дисконтiв, що можуть виникнути внаслiдок пропозицiї на продаж одночасно
всiєї суми певного фiнансового iнструмента, що належить Товариству. Оцiнка справедливої
вартостi грунтується на судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, поточних
економiчних умов, характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших факторiв.
Справедлива вартiсть всiх фiнансових активiв i зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансовiй
вартостi на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року.
23. Непередбаченi зобов'язання
Страхове покриття згiдно договорiв страхування Товариства складає:
пов'язане з володiнням, користуванням i розпорядженням майном та збитками вiд
перерви господарської дiяльностi на суму 2 245 530 031 грн.;
пов'язане з вiдшкодуванням шкоди, що була завдана життю, здоров'ю та майну третiх
осiб на суму 180 099 990 грн.
пов'язане з захистом вiдповiдальностi застрахованих посадових осiб та Товариства щодо
претензiй третiх сторiн, включаючи витрати на судовий захист, на суму 58 513 400 грн.
Протягом 2021 року ПрАТ "Вайдманн-МПФ" було стороною таких судових справ:
№906/484/20 про визнання банкрутом КП "Малинтеплоенерго" (Господарський суд
Житомирської областi). Сума заявлених вимог: 699 167,73 грн. - заборгованостi, 4 236 грн. сплата судового збору. Розгляд справи триває.
№240/2688/21 за позовом Управлiнням Держпрацi у Житомирськiй областi про
застосування заходiв реагування. Житомирський окружний адмiнiстративний суд залишив
позовну заяву без розгляду. Апеляцiйний суд залишив ухвалу без змiн. Касацiйний суд вiдмовив
у вiдкриттi касацiйного провадження.
№240/5472/21
про
визнання
протиправним
i
скасування
податкового
повiдомлення-рiшення №00030690703 вiд 18.03.2021р. ГУ ДПС у Житомирськiй областi (ПДВ 431 657 грн., штрафнi санкцiй - 215 829 грн. та судовий збiр). Розгляд справи триває в
Житомирському окружному адмiнiстративному судi.
№240/9632/21
про
визнання
протиправним
i
скасування
податкового
повiдомлення-рiшення №00046350703 вiд 30.04.2021р. ГУ ДПС у Житомирськiй областi (ПДВ 2 138 926 грн., штрафнi санкцiй - 214 113 грн. та судовий збiр). Розгляд справи триває в
Житомирському окружному адмiнiстративному судi.
№240/35131/21
про
визнання
протиправним
i
скасування
податкового
повiдомлення-рiшення №00077430703 вiд 16.08.2021р. ГУ ДПС у Житомирськiй областi (ПДВ -

2 908 699 грн., штрафнi санкцiй - 290 870 грн. та судовий збiр). Розгляд справи триває в
Житомирському окружному адмiнiстративному судi.
24. Iншi питання
Протягом року, що минув, Товариством через нерозподiлений прибуток проведено витрати
минулих перiодiв на суму -162 тис.грн. Середня яких:
-109 тис.грн. - донарахування з податку на прибуток за 2020 рiк на пiдставi розрахункiв
вiдповiдно до законодавства з трансферного цiноутворення;
- 39 тис.грн. - виправлення по збору за забруднення за 2020 рiк;
- 5 тис.грн. - виправлення по нарахуванню ЄСВ за 2020 рiк;
- 6 тис.грн. - допроведено витрати з навчання працiвникiв за 2020 рiк;
- 3 тис.грн. - вiд'ємний результат вiд купiвлi-продажу акцiй.
25. Подiї пiсля дати балансу
В сiчнi 2022 року Товариство придбало 100% частку в статутному капiталi ТОВ "Вайдманн
Малин Iзоляцiйнi Компоненти" (ЄДРПОУ 32002742) з метою подальшого приєднання даного
пiдприємства в кiнцi червня 2022 року. Вартiсть придбаних корпоративних прав складає 7 309
141,53 грн.
В сiчнi 2022 року було реалiзовано будiвлю будинку культури вартiстю 500 000,00 грн. в т.ч.
ПДВ.
З 23 лютого 2022 року в Українi розпочалась повномасштабна вiйна з Росiйською Федерацiєю.
Проаналiзувавши економiчнi наслiдки вiйни, що можуть вплинути на бухгалтерськiй облiк та
звiтнiсть компанiй отримали наступнi результати:

Найменування чинника

залежність від російського
чи білоруського ринків;
наявність дочірніх компаній
або активів в Росії, Білорусі
або в зоні бойових дій;
пов’язаність з особами, що
перебувають під санкціями;
стан трудових ресурсів;
безпека ключових активів;
мобільність бухгалтерської
бази, доступ до первинних
документів,
печаток,
стабільність підписантів;
здатність
та
плани
перенесення
основної
діяльності в короткі строки
на нове місце (сировинна
база, виробничі потужності,
торгова мережа, логістичні
ланцюги);
попит на готову продукцію,
товар, роботу, послугу в
умовах воєнного стану;

Наявність
або
відсутність
впливу

Обґрунтування впливу або відсутності впливу

присутній
вплив

До початку війни товариство мало клієнтів з Республіки Беларусь та
Російської Федерації. Частка продаж за 2021 рік склала 5,9% від
загального обсягу продаж за 2021 рік. Вплив не значний.
Також товариство частково закупало сировину з Російської
Федерації (частка в загальних закупках за 2021 рік склала 18%), яка
на сьогодні вже замінена альтернативними постачальниками.

відсутній
вплив

дочірніх компаній та активів в Росії, Білорусі та в зоні бойових дій
немає

відсутній
вплив
відсутній
вплив
відсутній
вплив

пов’язаності з особами, що перебувають під санкціями немає
Забезпечені безпечні умови праці
Ключові активи не перебувають під загрозою

відсутній
вплив

Бухгалтерська база та програма звітності знаходиться на
віддаленому сервері в Хорватії, можлива робота з будь-якого місця,
доступ до первинних документів та печаток вільний, в безпечному
місці, підписанти на місці, та діє електронний підпис

відсутній
вплив

Немає потреби

відсутній
вплив

Ринок виробників силового та розподільчого обладнання, які є
основними замовниками електроізоляційних паперів та картону
працює стабільно укладаються угоди та відбувається реалізація,

крім того, сировина відносяться до критичного імпорту, тому
продовжується виконання імпортних контрактів.
зміни
законодавчого
середовища, в тому числі
щодо податків, під час
війни;

Наявний
вплив

Підприємство продовжує вести податкову звітність та платити
податки

На думку керiвництва, вiдсутнi iншi подiї пiсля дати балансу, якi б могли значним чином
вплинути на поточну балансову вартiсть активiв та зобов'язань у фiнансовiй звiтностi або на їх
класифiкацiю.
26. Затвердження фiнансової звiтностi
Затвердження Загальними зборами акцiонерiв до випуску фiнансової звiтностi за рiк, що
закiнчується 31 грудня 2021 року, вiдбудеться у строки, визначенi законодавством.

Голова правлiння

Головний бухгалтер

Iгор ВОЛГА

Сергiй ОНИЩЕНКО

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1
2

3

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

9
10

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

4
5
6
7
8

12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та управлiнському персоналу
Приватного акцiонерного товариства
"МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

ТОВ "Аудиторська компанiя
"П.С.П.АУДИТ"
3 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності
36412992
м. Київ, вул. Євгена Коновальця,
44А, оф.733
№4276
номер: №352/4, дата: 30.11.2017
з 01.01.2021 по 31.12.2021
02 - із застереженням

номер: №34/11-2021, дата:
09.11.2021
дата початку: 20.12.2021, дата
закінчення: 11.08.2022
11.08.2022
167 200,00

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "МАЛИНСЬКА
ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" (далi - Компанiя), що складається з балансу (звiту про
фiнансовий стан) на 31 грудня 2021 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний
дохiд), звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiту про власний капiтал за рiк,
що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий
виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки

iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2021 року, та її фiнансовi
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ/МСБО) та вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-XIV
щодо складання фiнансової звiтностi (Закон про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть).
Основа для думки iз застереженням
Компанiя на початок звiтного перiоду у рядку 1010 "Основнi засоби" та у рядку 1015
"Iнвестицiйна нерухомiсть" балансу на 31 грудня 2021 року вiдобразила основнi засоби у сумi
301 404 тис.грн. та iнвестицiйну нерухомiсть у сумi 10 082 тис.грн. вiдповiдно. Компанiя не
здiйснила тест на знецiнення таких активiв, що не вiдповiдає вимогам МСБО 36 "Зменшення
корисностi активiв" вiдповiдно до яких, слiд проводити тест на знецiнення активiв при
наявностi iндикаторiв знецiнення, тобто визначати, чи не перевищує балансова вартiсть таких
активiв очiкуване вiдшкодування бiльшу з двох оцiнок: справедливу вартiсть за вирахуванням
витрат на вибуття активу (або одиницi, що генерує грошовi кошти) i його (її) вартостi при
використаннi. Оскiльки ми виявили зовнiшнi ознаки знецiнення таких активiв на
вищезазначену дату, то у зв'язку з цим ми не мали змоги визначити чи була необхiднiсть в
коригуваннях на початок звiтного перiоду рядку 1010 "Основнi засоби" та рядку 1015
"Iнвестицiйна нерухомiсть" балансу на 31 грудня 2021 року та нами не може бути визначений
вплив цього питання на iншi показники фiнансової звiтностi Компанiї.
Компанiя не здiйснила подання примiток до фiнансової звiтностi у впорядкованому виглядi,
що не вiдповiдає вимогам МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", вiдповiдно до яких, до
кожної статтi, поданої у звiтi про фiнансовий стан, звiтi про сукупний дохiд i прибутки та
збитки, звiтi про змiни у власному капiталi та звiтi про рух грошових коштiв, суб'єкт
господарювання повинен робити посилання на будь-яку пов'язану з нею iнформацiю у
примiтках. На нашу думку, вiдсутнiсть даних посилань може мати суттєвий вплив на
розумiння фiнансової звiтностi користувачами.
Компанiя не в повнiй мiрi розкрила у примiтках до фiнансової звiтностi iнформацiю щодо
iнвестицiйної нерухомостi, що не вiдповiдає вимогам МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть",
вiдповiдно до яких, суб'єкт господарювання має розкрити справедливу вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi на дату балансу або, у виключних випадках, коли не може достовiрно визначити
справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на таку дату, повинен розкрити пояснення
того, чому це неможливо визначити та якщо це є можливим, вказати дiапазон оцiнок, у якому
найбiльш iмовiрно перебуває справедлива вартiсть. На нашу думку, вiдсутнiсть даних
розкриттiв має суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого
аудиту 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.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Ми звертаємо увагу на Примiтку 25 "Подiї пiсля дати балансу" у фiнансовiй звiтностi, що
описує вплив вiйськової агресiї росiйської федерацiї проти України на дiяльнiсть Компанiї. Цi
подiї або умови, вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний
сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку
щодо цього питання не було модифiковано.
Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Це питання
розглядалося у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувалося при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цього
питання. Додатково до питань, описаних в роздiлах "Основа для думки iз застереженням" та
"Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi" ми визначили, що описане
нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Повнота i своєчаснiсть визнання доходу вiд основної дiяльностi за МСФЗ 15 "Дохiд вiд
договорiв з клiєнтами"
Звертаємо увагу на Примiтку 5 "Основнi засади облiкової полiтики" та Примiтку 16 "Доходи i
витрати" щодо вiдображення доходiв вiд основної дiяльностi
Ключове питання Як вiдповiдне ключове питання було розглянуто пiд час нашого аудиту
Дохiд є ключовим показником ефективностi Компанiї, що створює ризик його некоректного
вiдображення з метою досягнення встановлених показникiв ефективностi.
Мiжнароднi стандарти аудиту зазначають, що пiд час iдентифiкацiї та оцiнювання ризикiв
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства аудитор має виходити з припущення, що
iснують ризики шахрайства у визнаннi доходiв.
В рамках аудиту нашi процедури включали:
- оцiнку принципiв визнання доходу, що застосовуються Компанiєю для забезпечення
дотримання вимог МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами";
- аналiз договiрних домовленостей Компанiї з ключовими замовниками та врахування
моменту визнання доходу;
- пiдтвердження оборотiв i сальдо заборгованостi по розрахункам з замовниками;
- тестування точностi та своєчасностi визнання доходу шляхом порiвняння окремих операцiй з
реалiзацiї з первинними документами;
- обговорення з керiвництвом Компанiї можливостi та наявностi доказiв або ознак викривлень
у визнаннi доходiв через шахрайство або помилку;
- аналiтичнi процедури щодо визнання доходiв, якi передбачають здiйснення помiсячного
аналiзу транзакцiй з продажу з метою виявлення неочiкуваних вiдхилень, а також порiвняння
результатiв поточної дiяльностi з показниками за минулий перiод.
В результатi нашого тестування ми не виявили нiчого, що змусило б нас переконатись, що
iснують ризики шахрайства у визнаннi доходiв.
Iншi питання
Звiтнiсть в форматi iXBRL
Вiдповiдно до законодавства, що дiє на дату цього аудиторського звiту, фiнансова звiтнiсть за
МСФЗ Компанiї повинна бути пiдготовлена в єдиному електронному форматi (iXBRL).
Компанiя ще не пiдготувала звiтнiсть iXBRL. Наша думка не є модифiкованою щодо цього
питання.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену станом на та
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року. Iнша iнформацiя складається зi:
1) звiту про управлiння Компанiї за 2021 рiк, пiдготовленому вiдповiдно до вимог Закону про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та iнших застосовних законодавчих i
нормативних вимог.
2) рiчної iнформацiї про емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк, що пiдготовлена вiдповiдно до
вимог Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 23 лютого 2006
року №3480-IV (Закон №3480-IV), але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора
щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будьяким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим
аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю,

зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi
проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми
доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi
повiдомити про цей факт.
Звiт про управлiння Компанiї за 2021 рiк
Компанiя пiдготувала звiт про управлiння за 2021 рiк. У звiтi про управлiння ми не виявили
суттєву невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або того, чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить
суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до
нашого звiту незалежного аудитора.
Рiчна iнформацiя про емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк
Компанiя пiдготувала рiчну iнформацiю про емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк. У рiчнiй
iнформацiї про емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк ми не виявили суттєву невiдповiднiсть мiж
iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час
аудиту, або того, чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення, та ми не
виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту незалежного аудитора.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ, Закону про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною
для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обгрунтована 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 обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 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;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть 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, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати
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 фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Вимоги до iнформацiї, що стосується аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв
капiталу та органiзованих товарних ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку
На виконання вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(НКЦПФР) "Про затвердження Вимог до iнформацiї, що стосується аудиту або огляду
фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, нагляд за
якими здiйснює НКЦПФР" вiд 22 липня 2021 року №555 (Рiшення №555), за результатами
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
"МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН", додатково, крiм наведеного в iнших
роздiлах цього звiту, наводимо таку iнформацiю:
Аудит фiнансової звiтностi Компанiї здiйснювався на пiдставi договору №34/11-2021 вiд 09
листопада 2021 року та вiдбувався з 20 грудня 2021 року по 11 серпня 2022 року включно.
Загальнi вимоги у вiдповiдностi до пункту 1 роздiлу II Рiшення №555
Компанiя станом на дату звiту незалежного аудитора щодо даної фiнансової звiтностi в повнiй
мiрi у вiдповiдностi до вимог, встановлених "Положенням про форму та змiст структури
власностi", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19 березня 20-21 року

№163, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 08 червня 2021 року за №768/3639
розкрила iнформацiю про кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власностi Компанiї,
що пiдтверджується iнформацiєю Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних
осiбпiдприємцiв та громадських формувань.
Компанiя станом на дату звiту незалежного аудитора не є контролером чи учасником
небанкiвської фiнансової групи.
Компанiя станом на дату звiту незалежного аудитора не є пiдприємством, що становить
суспiльний iнтерес.
Дочiрнi компанiї вiдсутнi. Материнська компанiя - Weidmann Holding AG (iдентифiкацiйний
номер СНЕ102.124.926, мiсцезнаходження: Нойє Ймонаштрассе 60, Рапперсвiль, 8640,
Швейцарiя).
Протягом 2021 року до Компанiї не застосовувалися обов'язковi до виконання пруденцiйнi
показники.
Вимоги до iнформацiї у вiдповiдностi до пункту 4 Роздiлу II Рiшення №555 щодо емiтентiв
цiнних паперiв
Розмiр статутного капiталу Компанiї станом на 31 грудня 2021 року вiдповiдає установчим
документам, даним iнформацiї Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Подiї, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив
на фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2021 року, вiдсутнi.
Вимоги до iнформацiї у вiдповiдностi до пункту 8 Роздiлу II Рiшення №555 щодо дотримання
норм законодавства
У зв'язку зi складанням Компанiєю звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог
законодавства, повiдомляємо наступне:
- за даними перевiрки iнформацiя, зазначена у пунктах 1-4 частини третьої статтi 127 Закону
№3480-IV, наведена у звiтi про корпоративне управлiння;
- на нашу думку, iнформацiя, зазначена у пунктах 5-9 частини третьої статтi 127 Закону
№3480-IV, а саме:
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї;
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй; iнформацiя
про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах; порядок
призначення та звiльнення посадових осiб та повноваження посадових осiб, наведена у звiтi
про корпоративне управлiння, не суперечать iнформацiї, отриманiй нами пiд час аудиту
фiнансової звiтностi Компанiї.
Компанiєю не створено ревiзiйної комiсiї.
Компанiя не є емiтентом iнфраструктурних облiгацiй.
Компанiя не є емiтентом зелених облiгацiй.
Ключовий партнер з аудиту
Мусiєнко Вiкторiя Олександрiвна
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 100749
За i вiд iменi фiрми ТОВ "АК "П.С.П. Аудит"
Директор
Сушко Дмитро Сергiйович
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 100687
Дата надання звiту незалежного аудитора: 11 серпня 2022 року
м. Київ, Україна
Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "П.С.П. Аудит".
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ:

36412992. Мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 44А, оф.
733. Веб-сайт суб'єкта аудиторської дiяльностi: www.pspaudit.ua.
ТОВ "АК "П.С.П. Аудит" включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
до роздiлу 3 "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансової звiтностi". Посилання на реєстр:
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-a
udyt-finansovoi-zvitnosti/

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офіційна позиція Правління товариства: наскільки нам відомо, річна фінансова звітність,
підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та містить достовірне
та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки
товариства, та що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про
розвиток i здійснення господарської діяльності та стан товариства разом з описом основних
ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.
Юридичні особи, щодо яких необхідно складати консолідовану фінансову звітність за звітний
період, відсутні.
Щодо застережень незалежного аудитора:
1.Товариство провело тест на знецінення активів в ході підготовки фінансової звітності за 2021
р., при чому, ознак знецінення активів в 2021 році не виявлено. Що підтверджено аудиторами. В
2020 році такий тест формально не проводився, адже були відсутні будь-які передумови того,
що справедлива вартість активів товариства нижча за балансову, що також підтверджується
висновками, зробленими в ході підготовки звітності за 2021 р.
2. Згідно п. 29 МСБО 16 суб'єкт господарювання має обирати своєю обліковою політикою або
модель собівартості або модель переоцінки, і йому слід застосовувати цю політику до всього
класу основних засобів. Обліковою політикою товариства передбачено, що у подальшому
основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація. МСБО 16
тлумачить, що модель собівартості це собівартість активу мінус будь-яка накопичена
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Тому, враховуючи те, що
товариство використовує модель собівартості, будь яка наведена справедлива вартість
інвестиційної нерухомості ніяк не впливає на показники фінансової звітності за 2021 р.
Товариство вважало економічно недоцільним проводити оцінку справедливої вартості
інвестиційної нерухомості, оскільки було заплановано, що будуть зупинені договори оренди на
таку нерухомість і дана нерухомість перейде з інвестиційної нерухомості у виробничі основні
засоби товариства після приєднання ТОВ "ВМІК".
Правління бере до уваги суттєву невизначеність аудитора, що стосується безперервності
діяльності товариства, та впевнене, що не залежно від військової агресії російської федерації
проти України, товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата
виникнення
події

1
01.02.2021
18.02.2021
18.02.2021
28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
18.06.2021
21.09.2021
21.09.2021
07.12.2021
07.12.2021

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

