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).
Директор

Новицький Михайло Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Херсонська мiська
друкарня"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05511030
4. Місцезнаходження: 73013, УКРАЇНА, Херсонська обл., Днiпровський р-н р-н, м.Херсон,
вул.Унiверситетська, 31
5. Міжміський код, телефон та факс: (0552)342003, (0552) 261928
6. Адреса електронної пошти: pathgt1985@gmail.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 загальних зборів від 26.03.2019, затвердити річний звіт Товариства за 2018
рік.
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 оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.hgt.com.ua

16.04.2019

(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 посади 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 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 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 емітент
- 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
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 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. 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
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
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:
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя про одержанi
лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не надається тому, що товариство їх не має.
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не
приймав участь у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного
секретаря" не надається тому, що емiтент немає посади корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агенство" не надається тому, що згiдно нормативних документiв
пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв
або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента- не має. Судових справ емiтента
-не має. Штрафнi санкцiї емiтента - не має. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню
пакета акцiй - протягом звiтного року така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про змiну осiб,
яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - протягом року така iнформацiя не
виникала.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 - така iнформацiя протягом

звiтного року не виникала.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних
паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв
емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента - не
має.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 має. Iнформацiя про дивiденди" не надається тому, що за
пiдсумками роботи звiтного року дивiденди не нараховуються i не виплачуються. Рiчна
фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не имає. Iнформацiя про
акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента,
яка наявна в емiтента - не має. . Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою
чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не має. "iнформацiя
про облiгацiї емiтента" не надається тому, що пiдприємство не випускало облiгацiї.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не надається тому, що пiдприємство
не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї." Iнформацiя про
викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не надається тому, що пiдприємство у
звiтному перiодi не викупало власних акцiй. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи..." не
надається тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв. "Звiт про стан
об"єкта нерухомостi" не надається тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй,
виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами нерухомостi. "Iнформацiя про
похiднi цiннi папери" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало похiднi цiннi
папери. " Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцi" та
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється тому, шо пiдприємство
не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть
або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - не надається згідно
вимог чинного законодавста.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Херсонська мiська друкарня"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №722664
3. Дата проведення державної реєстрації
04.02.1997
4. Територія (область)
Херсонська обл.
5. Статутний капітал (грн)
627000
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)
36
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
18.11 - ДРУКУВАННЯ ГАЗЕТ
18.12 - ДРУКУВАННЯ IНШОЇ ПРОДУКЦIЇ
18.14 - БРОШУРУВАЛЬНО-ПАЛIТУРНА ДIЯЛЬНIСТЬ I НАДАННЯ ПОВ'ЯЗАНИХ IЗ
НЕЮ ПОСЛУГ
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
322313
3) Поточний рахунок
26006000008070
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ"Укрсоцбанк"
5) МФО банку
300023
6) Поточний рахунок
26005012167933

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Дочiрнiх пiдприємств та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв ПрАТ "ХМД" у своєму
складi немає. Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не вiдбувалось.
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 за звiтний рiк 36 осiб,
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 2,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 9, фонд
оплати працi за звiтний перiод складає 1 724 тис.грн., що бiльше в порiвняннi з 2017 р. на 102
тис.грн., в зв'язку з пiдвищенням окладiв. Кадрова програма емiтента, спрямована на
забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам товариства були видiленi
кошти 1640 грн.
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
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент немає спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Положення про облiкову полiтику ПрАТ "Херсонська мiська друкарня"
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIУ наказую встановити такi принципи, методи i
процедури, що будуть використовуватись пiдприємством для складання та подання фiнансової
звiтностi i формувати облiкову полiтику пiдприємства.
I. Органiзацiя бухгалтерського облiку
1. Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi i на виконання пункту 4
статтi 8 Закону "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" (далi - Закон про
бухгалтерський облiк), встановити з 1 сiчня 2018 року у ПрАТ "Херсонська мiська друкарня"
такi засади органiзацiї бухгалтерського облiку:
1.1. Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює головний
бухгалтер.
1.2. Кiлькiсний та якiсний склад бухгалтерiї визначається штатним розписом i затверджується
окремим наказом керiвника пiдприємства.
2. Права й обов'язки головного бухгалтера та всiх посадових осiб бухгалтерiї визначаються
Законом про бухгалтерський облiк, цим наказом та затвердженими посадовими iнструкцiями.
2.1. Вiдповiдно до пункту 7 статтi 8 Закону про бухгалтерський облiк головний бухгалтер
пiдприємства:
2.1.1. забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад
бухгалтерського облiку, складання й подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
2.1.2. органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських операцiй;
2.1.3. бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз недостачами та вiдшкодуванням втрат
вiд недостач, крадiжок i псування цiнностей пiдприємства.
2.2. Розпорядження головного бухгалтера, якi стосуються становлення та ведення

бухгалтерського облiку на пiдприємствi, є обов'язковими для виконання усiма структурними
пiдроздiлами й усiма працiвниками пiдприємства.
2.2.1. Цим положенням головний бухгалтер надiляється правом другого пiдпису, який вiн
ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського облiку та
вiдповiдних звiтах .
2.3. Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть перед керiвником пiдприємства,
призначеним на вiдповiдну посаду його власником, згiдно з перелiком питань, наведених у
пунктi 2.1 цього наказу.
2.3.1. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв бухгалтерiї регулюється посадовими iнструкцiями, якi
затверджуються керiвником пiдприємства.
3. Затвердити перелiк посадових осiб, якi надiляються правом дозволу на проведення
господарських операцiй (додаток до положення). Зразки пiдписiв вiдповiдних осiб за перелiком
затверджуються окремим наказом керiвника та доводяться до вiдома вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв.
3.1. Перелiченi особи надiляються правами та несуть повну вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть
проведених операцiй чинному законодавству та статуту пiдприємства згiдно з посадовими
iнструкцiями та чинними законодавчими актами України.
4. Обов'язок щодо складання фiнансової звiтностi та iншої звiтностi на вимогу власникiв, органiв
статистики покласти на головного бухгалтера.
II. Ведення бухгалтерського облiку
1. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювати iз застосуванням комп'ютерної
бухгалтерської програми 1С.7.7:Виробництво + Послуги + Бухгалтерiя для України .
1.1.Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть реєстрiв облiку, порядку й способу реєстрацiї та
узагальнення iнформацiї, передбачених цiєю комп'ютерною програмою, вимогам законодавства,
покладається на головного бухгалтера пiдприємства.
2. Надати право пiдпису довiреностей на отримання товарно-матерiальних цiнностей директору
пiдприємства та головному бухгалтеру, укладання угод директору пiдприємства.
4. Згiдно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському
облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.95 р. №88, всi первиннi
документи, облiковi реєстри, фiнансова, статистична та iнша звiтнiсть складаються росiйською
та українською мовою.
5. Установити мiсце зберiгання (архiв пiдприємства) первинних документiв та реєстрiв
бухгалтерського облiку, виготовлених як на паперових, так i на магнiтних носiях iнформацiї
(дискети, компакт-диски). Строки зберiгання встановлюються вiдповiдно до законодавства.
Вiдповiдальнiсть за зберiгання покласти на директора пiдприємства.
6. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводити
iнвентаризацiю активiв та зобов'язань вiдповiдно до статтi 10 Закону про бухгалтерський облiк
та iнших нормативних документiв:
6.1. Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряються їх наявнiсть, документальне
пiдтвердження i стан та дається оцiнка, визначається ефективнiсть застосування окремих
принципiв, методiв i процедур бухгалтерського облiку i розробляються пропозицiї щодо змiни
окремих параметрiв облiкової полiтики на наступний звiтний перiод (рiк), проводиться перед
складанням рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства у перiод з 15 листопада до 30 грудня в
обов'язковому порядку. Точний час i порядок її проведення, вiдповiдальнi особи визначаються
керiвником пiдприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом);
6.2. У всiх iнших випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються
керiвником пiдприємства на пiдставi чинного законодавства у мiру необхiдностi. (Згiдно з
Iнструкцiєю з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних
цiнностей, коштiв i документiв та розрахункiв затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 11.08.94 р. №69 (далi - Iнструкцiя №69) наводиться повний перелiк об'єктiв та
перiодичнiсть (або умови) iнвентаризацiї).

6.3. Для проведення iнвентаризацiйної роботи (планових та позапланових iнвентаризацiй активiв
та зобов'язань, списання основних засобiв, малоцiнних, iнших матерiальних цiнностей тощо)
затвердити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю у складi:
Г олова комiсiї - Заступник директора
Члени комiсiї
Головний бухгалтер
Головний механiк
Заступник бухгалтера
Менеджер виробничого вiддiлу
Права й обов'язки та завдання, якi покладаються на членiв постiйно дiючої iнвентаризацiйної
комiсiї, визначенi Iнструкцiєю №69.
6.4. Iнвентаризацiя каси пiдприємства проводиться один раз на квартал.
III. Принципи i методи вiдображення у бухгалтерському облiку окремих активiв i господарських
операцiй
1. Основнi засоби вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7
Основнi засоби - матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi
своєї дiяльностi, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк
корисного використання яких бiльше одного року.
Основнi засоби класифiкуються за такими групами:
"
основнi засоби;
"
iншi необоротнi матерiальнi активи.
Придбанi основнi засоби облiковуються на балансi Товариства за первiсною вартiстю, яка
включає усi витрати, що пов'язанi з придбанням (створенням), транспортуванням, установкою i
введенням їх в експлуатацiю за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
Збiльшення вартостi одиницi основних засобiв в результатi переоцiнки визнається
безпосередньо в капiталi, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує зменшення вартостi тiєї
ж самої одиницi основних засобiв в результатi попередньої уцiнки. У таких випадках воно
визнається у звiтi про прибутки та збитки. Зменшення вартостi одиницi основних засобiв в
результатi переоцiнки визнається у звiтi про прибутки та збитки, за винятком тих випадкiв, коли
воно сторнує збiльшення вартостi тiєї ж самої одиницi в результатi попередньої дооцiнки, яке
ранiше було вiдображене безпосередньо в капiталi. У таких випадках воно визнається
безпосередньо в капiталi.
До складу основних засобiв належать малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вартiстю у сумi
до 6 000 грн. строк корисного використання яких понад один рiк, крiм офiсного обладнання та
меблiв, вiдношення яких до малоцiнних необоротних матерiальних активiв або основних
засобiв, визначається з урахуванням їх функцiональних характеристик.
Первiсна вартiсть основних засобiв може бути збiльшена на суму витрат, пов'язаних з
полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, реконструкцiя, добудова, дообладнання тощо), визначену у
порядку. Одиницею облiку основних засобiв є окремий iнвентарний об'єкт.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
протягом термiну корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, що встановлюється
пiдприємством
при
визнаннi
цього
об'єкта
активом. Нарахування амортизацiї
здiйснюється щомiсяця. Мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням рiчної суми
амортизацiї на 12.
Амортизацiю за МНМА нараховувати у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100
вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.
2. Нематерiальнi активи вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8
Нематерiальнi активи Товариства - це довгострокове вкладення в придбання програмного
забезпечення та лiцензiй на право використання програмного забезпечення.
Нематерiальнi активи Товариства враховуються в балансi за первiсною вартiстю придбання з
вирахуванням накопиченої амортизацiї. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку

корисного використання та розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу за яким
рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного
використання об'єкта нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв
здiйснюється щомiсяця.
3. Запаси
Первинна вартiсть запасiв визначається вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 9 "Запаси".
При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх
здiйснюється за одним iз таких методiв:
собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО)
Органiзувати аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей таким чином за
пiдроздiлами:
- у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумовому вимiрi;
- на складах - у кiлькiсному вираженнi.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, списується з
балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями
експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
4. Дебiторська заборгованiсть
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть"
поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку
балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату
балансу обчислюється величина сумнiвних боргiв.
Величину резерву сумнiвних боргiв визначається за абсолютною сумою сумнiвної
заборгованостi. За методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi величина
резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
5. Зобов'язання
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання" зобов'язання
визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення
економiчних вигод у майбутньому унаслiдок його погашення.
Зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки та пiдлягають погашенню протягом дванадцяти
мiсяцiв з дати балансу, вiдображаються як довгостроковi зобов'язання, якщо первiсний термiн
погашення був бiльший нiж 12 мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi є угода про
переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. Довгостроковi зобов'язання, за якими
нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх теперiшньою вартiстю.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
6. Дохiд
Дохiд визнається i оцiнюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку
15 "Дохiд".
Вiдображення в бухгалтерському облiку доходiв вiд реалiзацiї пiдтверджується первинними
документами.
7. Витрати
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 "Витрати"
Методи
калькулювання
виробничої
собiвартостi
продукцiї
(робiт,
послуг),
перелiк
i
склад
статей
калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт,
послуг), перелiк i склад змiнних i постiйних загальновиробничих витрат, а також бази розподiлу
загальновиробничих витрат встановлюються Товариством самостiйно вiдповiдно до
рекомендацiй, що не суперечить вимогам чинних Положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi
в момент їх виникнення
(понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi
незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв. Витрати визнаються витратами певного
перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi

неможливо безпосередньо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат
того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному
перiодi, але вiдносяться до операцiй, якi були проведенi у минулих перiодах, зараховуються до
фiнансових результатiв попереднiх перiодiв
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої
продукцiї (адмiнiстративнi витрати, витрати на збут тощо), квалiфiкуються вiдповiдно до
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати". Вказанi витрати вважаються
витратами перiоду i вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати.
До складу витрат майбутнiх перiодiв включаються витрати, якi здiйсненi у звiтному перiодi, але
пiдлягають вiднесенню до витрат у майбутнiх звiтних перiодах.
8.Фiнансовi витрати
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 31 "Фiнансовi витрати" на
пiдприємствi встановлено:
Суттєвий час(час,який для цiлей класифiкацiї активу як квалiфiкацiйного є суттєвим) - час, що
перевищує 12 мiсяцiв.
Квалiфiкацiйнi активи самостiйно визначаються пiдприємством з урахуванням суттєвостi часу,
необхiдного для їх створення.
Фiнансовi витрати визначаються: витратами того звiтного перiоду, за який вони були нарахованi
(визначенi зобов'язаннями), крiм фiнансових витрат, якi капiталiзуються, у вiдповiдностi до
рiшення пiдприємства.
9. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 6 "Виправлення помилок i змiни у
фiнансових звiтах" виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у
попереднiх перiодах, здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на
початок звiтного року.
Виправлення помилок, якi вiдносяться до попереднiх перiодiв, передбачає повторне
вiдображення вiдповiдної порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Облiкова полiтика може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу,
який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать
достовiрне вiдображення подiй чи операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства.
Загальний контроль за виконання цього положення покладається на директора пiдприємства i
головного бухгалтера.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукцiї, що виробляє товариство, є друкування газет та iншої
полiграфiчної продукцiї в межах мiста Херсона та Херсонської обл., редакцiї мiських та
районних газет.
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
Пiдприємство придбало за останнi 5 рокiв основних засобiв на сумму351 тис.грн. вибуло - 325,6
тис.грн. Компанiя має активи, якi наданi пiд заставу - будiвля розташована за адресою: вул.
Унiверситетська, 31, м. Херсон. Первiсна вартiсть - 18 726 тис. грн. Консервацiя, реконструкцiя
у звiтному перiодi вiдсутня. Договори на придбання в майбутньому основних засобiвкомпанiя
не укладала.
В 2018 роцi було придбано основних засобiв на суму 10 тис.грн :
1.Дверi металевi протипожежнi - 4 375 грн.
2.Лiчильник банкнот - 4 470 грн.
3.Шафа пожежна 2шт - 950 грн.
Всього 9 795 грн.
Вибуло:
1.Страничка в интернете . - 400 грн.
2.Степлер 106 Е66 2 шт - 6 671 грн.
3.Степлер НД-23. -590 грн.
4.Диван угловой 2шт - 2 055 грн.
5.Купюросчетная машинка - 1 605 грн.
6.Компьютер -2 130 грн.
Всього 13 451 грн.
За 2018 рiк надiйшло основних засобiв на 10,0 тис. грн. та вибули основнi засоби первиною
вартiстю у сумi 13,5 тис.грн, з нульовим зносом.
Правочинiв з власниками iстотноїучастi, членами наглядової ради або виконавчого органу
протягом звiтного року не вiдбувалось

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
Всi основнi засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не iснує.
Ступiнь використання основних засобiв всередньому становить 99%. Будь якi правочини в
звiтному перiодi стосовно основних засобiв не вибувалися. На пiдприємствi постiйно
проводиться робота по належному утриманню активiв. Основнi засоби знаходяться за мiсцем
реєстрацiї об'єкту:м.Херсон вул.Університетська ,31 . Екологiчнi питання не позначаються на
використаннi активiв пiдприємства. На найближче майбутнє пiдприємство не планує
розширення основних засобiв.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень

Iстотнi проблеми,якi впливають на дiяльнiть товариства вiдсутнi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство має достатньо робочого капiталу для фiнансування поточних потреб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
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)
Товариство планує надалi поширювати виробництво, що повинно привести до полiпшення його
фiнансового стану.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки у звiтному перiодi не проводились.
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
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностiтовариства (тис. грн.) Найменування
показника Звiтний перiод 2018 р./Попереднiй перiод 2017 р. Усього активiв 14896/14149.
Основнi засоби за залишковою вартiстю 10986/11706. Запаси 1784/422. Сумарна дебiторська
заборгованiсть 1958/1773 . Грошовi кошти та їх еквiваленти 141/188. Непокритий збиток
7276/8758. Власний капiтал -482/-1964. Статутний капiтал 627/ 627. Довгостроковi зобов'язання
0/0. Поточнi зобов'язання 13529/14781. Чистий фiнансовий результат: прибуток 1482/-2457.
Середньорiчна кiлькiсть акцiй 2508000/2508000 Чистий прибуток на одну просту акцiю
0,5909/-0,9797

IV. Інформація про органи управління
Орган управління
0
1

Структура
Загальнi збори
Наглядова рада

Персональний склад
Загальнi збори
Голова Наглядової ради
Новицька Наталi Валерiївна,
представник акцiонера акцiонераПП
"Компромiс - Медiа"
Член Наглядової ради. Iванов Iгор
Павлович, представник ПП "Губернiя"
Член Наглядової ради. Боянжу Валерiй
Марксович

2

Директор

Директор Новицький Михайло
Анатолiйович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новицький Михайло Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1967
5) Освіта
Вища.Херсонський iндустрiальний iнститут,ф-т:економiчний
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП "Компромiс - Медiа", д/н, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.03.2013, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки директора визначаються Статутом товариства та посадовою
iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової,
фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй,
матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв,
забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та
здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення
загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше.Винагорода
посадовiй особi протягом звiтного року виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно
штатного розкладу.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiсiльова Людмила Сергiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Незакiнчена вища.
6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Херсонська мiська друкарня", д/н, Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.11.2008, обрано не визначений термiн
9) Опис
Повноваження та обов'язки виконує згiдно посадової iнструкцї. Винагороду отримує у
виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу за виконання обовя'зкiв головного
бухгалтера.Iншої посади не займає. Не є акцiонером,а знаходиться з Товариством у трудових
вiдносинах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Новицька Наталi Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища,Мiжрегiональна академiя Управлiння персоналом
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП"Наталi - Медiа", д/н, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства,
основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором
змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до
найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його
дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за
поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення
разом з директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн.
Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами. Винагорода Наглядовiй радi Статутом не
передбачена. Згiдно з рiшенням загальних зборiв та протоколу наглядової ради вiд 17.04.2018 р.
обрано строком на 3 роки на посаду голови Наглядової ради Новицьку Наталi Валерiївну
представник акцiонера ПП "Компромiс - Медiа", яке є акцiонером ПрАТ "Херсонська мiська
друкарня" та володiє 40.4705% акцiй Товариства. Останнi 5 рокiв займає посаду директора
ПП"Наталi - Медiа". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Член Наглядової ради.
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванов Iгор Павлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1952
5) Освіта
середньо-спецiальна, Херсонський машинобудiвний технiкум,ф-т; механiчний
6) Стаж роботи (років)
49
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ"Херсонська мiська друкарня", д/н, головний механiк.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства,
основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором
змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до
найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його
дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за
поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення

разом з директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та
iн. Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами. Винагорода Наглядовiй радi Статутом не
передбачена. Згiдно з рiшенням загальних зборiв та рiшенням наглядової ради вiд 17.04.2018 р.
обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Iванова Iгоря Павловича
представник акцiонера ПП "Губернiя", яке є акцiонером ПрАТ "Херсонська мiська друкарня" та
володiє 20.340% акцiй. Останнi 5 рокiв працює головним механiком ПрАТ "Херсонська мiська
друкарня". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Член Наглядової ради.
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боянжу Валерiй Марксович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1953
5) Освіта
Вища. Херсонський с/г iнститут,ф-т:економiчний
6) Стаж роботи (років)
49
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП "Губернiя" ,, д/н, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства,
основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором
змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до
найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його
дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за
поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення
разом з директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн.
Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами. Винагорода Наглядовiй радi Статутом не
передбачена.Згiдно з рiшенням загальних зборiв та рiшенням наглядової ради вiд 17.04.2018 р.
обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Боянжу Валерiя Марксовича.
Останнi 5 рокiв директор ПП "Губернiя". Володiє 0.00399 вiдсоткiв акцiй у статутному капiталi
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Науменко Раїса Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1954
5) Освіта
неповна вища.
6) Стаж роботи (років)
41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/н, д/н, пенсiонер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства,
основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого
органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє
достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть
ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним
нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку
всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода
посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згiдно протоколу
загальних зборiв та протоколу Ревiзiйної комiсiї вiд 14.04.2016 р. обрано строком на 3 роки на
посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Науменко Раїсу Миколаївнау. Непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини не має.
1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малоземова Лариса Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища Донецький iнститут радянської торгiвлi
6) Стаж роботи (років)
39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП"Наталi - Медiа", д/н, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства,
основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого
органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє
достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть
ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним
нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку
всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше.Згiдно
протоколу загальних зборiв та протоколу Ревiзiйної комiсiї вiд 14.04.2016 р. обрано строком на 3
роки на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Малоземову Ларису Миколаївну. Непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
1) Посада
Член Ревiзiйної
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Круковський Валерiй Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1948
5) Освіта
Вища Херсонський фiлiал Одеського технологiчного iнститут
6) Стаж роботи (років)
52
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Херсонська мiська друкарня", д/н, заст. Директора .
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства,
основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого
органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє
достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть
ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним
нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку
всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода
посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася.Згiдно протоколу
загальних зборiв та протоколу Ревiзiйної комiсiї вiд 14.04.2016 р. обрано строком на 3 роки на
посаду Членом Ревiзiйної комiсiї Круковського Валерiя Iвановича. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Директор
Головний
бухгалтер
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради.
Член Наглядової
ради.
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Новицький Михайло Анатолiйович
Кiсiльова Людмила Сергiївна

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
3
д/н
д/н

4
827 844
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
5
33,0081
0

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

6
827 844
0

7
0
0

Новицька Наталi Валерiївна,
представника ПП "Губернiя"
Iванов Iгор Павлович, представник ПП
"Компромiс - Медiа"
Боянжу Валерiй Марксович

д/н

510 130

20,34

510 130

0

д/н

1 015 000

40,4705

1 015 000

0

д/н

100

0,003987

100

0

Малоземова Лариса Миколаївна

д/н

0

0

0

0

Науменко Раїса Миколаївна

д/н

2 000

0,0797445

2 000

0

Круковський Валерiй Iванович

д/н

0

0

0

0

2 355 084

93,90287

2 355 084

0

Усього

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
ПП "Губернiя" акцiонер

21286561

ПП"Компромiс-Медiа"
акцiонер

24951639

Місцезнаходження

73000, Україна, Херсонська обл.,
Днiпровський р-н р-н, м. Херсон,
Унiверситетська, 31
73000, Україна, Херсонська обл.,
Днiпровський р-н, м. Херсон,
Унiверситетська,31

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

109 акцiонерiв

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
20,3401

40,4705

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
39,1894
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
На 2019 р. ПрАТ "ХМД" планує:
1.
Зробити монтаж авто системи пожежної сигналiзацiї,та передати на пульт охороннiй
службi
2.
Вiдремонтувати кiмнати та туалет на 3 поверсi та передати їх в оренду.
3.
Вiдремонтувати вхiд на 3 поверх та забезпечити вхiд орендаторам.
4.
Пiдвищити оклади спiвробiтникам.
У 2019 сподiваємося на зростання реалiзацiї в зв'язку з рекламною публiкацiї в ЗМI, а також
надiя на вибори в 2019 роцi.
2. Інформація про розвиток емітента
В 2018 р. в ходi фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "ХМД" був отриманий чистий дохiд
вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 15806,1т грн., це бiльше на 3 738,6 тис. грн. нiж в 2017 роцi.
Пiдприємство в 2018 году придбало:.
Дверi металевi протипожежнi -4 375 грн.
Шафа пожежна навiсна 2шт - 950 грн.
Лiчильник банкнот "DOCASH 3040"- 4 470грн.
В 2018г. були проведенi проектнi роботи для монтажу авто системи пожежної сигналiзацiї на
суму 20 тис. грн.
Було пiдвищення окладiв в зв'язку з цим фонд оплати працi на 102 тис.грн. бiльше нiж в 2017р.
Всi платежi i збори до бюджету виплачуються вчасно i в повному обсязi. Затримок з виплатою
заробiтної плати не було. Постiйно велася персональна робота з дебiторами.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Херсонська мiська друкарня" за
2018 рiк отримала прибуток 1 482 тис. грн.

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:
ПрАТ "ХМД" деревативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вчиняло.
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
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають, грошовi кошти та iх еквiваленти,
короткостроковi депозити. Компанiя має рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська i
кредиторська заборгованiсть , якi виникають в результатi безпосередньої дiяльностi.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Компанiя аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення
зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв.
В випадку неостаточностi лiквiдностi Компанiя приймає мiри по поповненню ресурсiв.
Товариство залучати кредити не планує.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства " Херсонська мiська друкарня"
вiдбувається згiдно Статуту затвердженого загальними зборами акцiонерiв "27" вересня 2017 р.
та Положеннями: Про загальнi збори, Про наглядову раду, Про ревiзiйну комiсiю, Про
виконавчий орган затвердженими загальними зборами акцiонерiв "27" вересня 2017 року.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Власного кодексу корпоративного управлiння Товариство не має.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Корпоративне управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариство не застосовує.
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
Корпоративне управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариство не застосовує.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

17.04.2018
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис
ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства

" Херсонська мiська друкарня "
Дата, час i мiсце проведення загальних зборiв: 17 квiтня 2018 р. о 10:30, м. Херсон,
Унiверситетська, 31, кабiнет головного бухгалтера.
Вiдкрила збори Голова Наглядової ради Новицька Наталi Валерiївна, яка передала слово
головi Реєстрацiйної комiсiї Кiсiльовiй Людмилi Сергiївна, яка довела до вiдома акцiонерiв,
що Реєстрацiйною комiсiєю проведена реєстрацiя акцiонерiв.
Початок реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах о 09 год. 00 хв., закiнчення реєстрацiї о 10
год. 15 хв.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах на 24
годину зборiв 11 квiтня 2018 року, перелiк акцiонерiв отримано вiд ПАТ "НДУ", код за
ЄДРПОУ 30370711.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв - 111 осiб, в т.ч 2 юридичнi особи та
109 фiзичних осiб, якi володiють 2508000 шт. (Два мiльйони п'ятсот вiсiм тисяч штук) простих
iменних акцiй, загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв Товариства - 2508000 голосiв.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право
голосу у загальних зборах - 2 352 974 голосiв.
Загальна кiлькiсть .голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах - 2 352 974 голосiв.
Кворум загальних зборiв становить 100 % вiд голосуючих акцiй товариства
Вiдповiдно до законодавства України, зокрема, статтi 41 Закону України "Про акцiонернi
товариства", загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ХМД" визнаються правомочними вирiшувати
питання порядку денного.
На загальних зборах передбачений наступний порядок голосування: голосування на загальних
зборах проводиться за принципом: одна акцiя - один голос, голосування на загальних зборах
проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Повiдомлення про загальнi збори акцiонерiв оприлюдненi: в загальнодоступнiй iнформацiйнiй
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на сайтi
www.stockmarket.gov.ua 16.03.2018 р., власному web-сайтi http://www.hgt.com.ua/ 16.03.2018 р.,
опублiковане в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 16.03.2018 р. "Бюлетень. Вiдомостi НКЦПФР" №52.
Голова Наглядової ради Новицька Наталi Валерiївна оголосила ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря зборiв.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв.
4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту наглядової ради товариства.
5. Розгляд звiту директора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
директора. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.
6. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
8. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк.
9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
По першому питанню порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї>.
Слухали: Голову Наглядової ради Новицьку Наталi Валерiївну, яка винесла на голосування
проект рiшення з питання порядку денного.

Проект рiшення порядку денного, винесеного на голосування: Обрати лiчильну комiсiю у
складi 3 особи, а саме: Кiсiльова Л. С., Кожанова Н. Г., Авраменко О. Г.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №1
Результати голосування:
"за" - 2 352 974 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
та є власниками простих iменних акцiй;
"проти" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками простих iменних акцiй;
"утримався" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та
є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По першому питанню порядку денного прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi 3
особи, а саме: Кiсiльова Л. С., Кожанова Н. Г., Авраменко О. Г.
По другому питанню порядку денного: Обрання голови та секретаря зборiв.
Слухали: Голову Наглядової ради Новицьку Наталi Валерiївну., яка винесла на голосування
проект рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: обрати Головою зборiв
Новицьку Наталi Валерiївну, секретарем - Iващенко Г.А..
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №2
Результати голосування:
"за" - 2 352 974 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
"проти" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками простих iменних акцiй;
"утримався" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та
є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По другому питанню порядку денного прийняте рiшення: обрати Головою зборiв Новицьку
Наталi Валерiївну, секретарем - Iващенко Г.А..
По третьому питанню порядку денного Зборiв: Затвердження порядку проведення загальних
зборiв.
Слухали: Голову зборiв Новицьку Наталi Валерiївну, яка винесла на голосування проект
рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
доповiдь з питань порядку денного - до 10 хв.;
виступаючим - до 5 хв.;
запитання до виступаючих подавати у письмову виглядi секретарю загальних зборiв;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;
пiдрахунок голосiв - до 10 хв.;
оголошення пiдсумкiв голосування- до 3 хв.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №3
Результати голосування:
"за" - 2 352 974
голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
"проти" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками простих iменних акцiй;
"утримався" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та
є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По третьому питанню порядку денного прийняте рiшення:
доповiдь з питань порядку денного - до 10 хв.;
виступаючим - до 5 хв.;
запитання до виступаючих подавати у письмову виглядi секретарю загальних зборiв;
проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;
пiдрахунок голосiв - до 10 хв.;
оголошення пiдсумкiв голосування- до 3 хв.
По четвертому питанню порядку денного Зборiв: Розгляд звiту наглядової ради товариства за
2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства.
Слухали: Голову Наглядової ради Новицьку Наталi Валерiївну, яка доповiла про роботу
наглядової ради в 2017 р. (доповiдь додається) та запропонувала наступний проект рiшення..
Проект рiшення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звiт Наглядової
ради за 2017 рiк.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №4
Результати голосування:
"за" - 2 352 974
голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
"проти" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками простих iменних акцiй;
"утримався" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та
є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По четвертому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової
ради за 2017 рiк.
По п'ятому питанню порядку денного: Розгляд звiту директора за 2017 рiк. Прийняття рiшення

за наслiдками розгляду звiту директора. Визначення основних напрямкiв дiяльностi
Товариства на 2018 рiк..
Слухали: директора ПрАТ "Херсонська мiська друкарня" Новицького Михайла
Анатолiйовича, який доповiв про результати господарсько-фiнансової дiяльностi в 2017 р. та
основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк ( доповiдь додається) На голосування
винесено наступний проект рiшення.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
1.Затвердити звiт директора за 2017 рiк.
2.Затвердити основнi напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2018 рiк.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №5
Результати голосування:
1.Затвердити звiт директора за 2017 рiк.
"за" - 2 352 974
голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
"проти" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками простих iменних акцiй;
"утримався" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та
є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
2.Затвердити основнi напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2018 рiк.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Результати голосування:
"за" - 2 352 974
голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
"проти" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками простих iменних акцiй;
"утримався" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та
є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По п'ятому питанню порядку денного прийняте рiшення:
1.Затвердити звiт директора за 2017 рiк.
2.Затвердити основнi напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2018 рiк.
По шостому питанню порядку денного Зборiв: Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
Слухали: Голову ревiзiйної комiсiї Малоземову Л.М., яка доповiла про роботу ревiзiйної
комiсiї в 2017 роцi (доповiдь додається).
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: Затвердити звiт Ревiзiйної
комiсiї за 2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.

Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №6
Результати голосування:
"за" - 2 352 974
голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
"проти" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками простих iменних акцiй;
"утримався" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та
є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По шостому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за
2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
По сьомому питанню порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
Слухали: головного бухгалтера Кiсiльову Людмилу Сергiївну, яка доповiла, що рiчний звiт за
2017 рiк ПрАТ "Херсонська мiська друкарня" складений у вiдповiдностi до вимог
мiжнародних стандартiв. 05 березня 2018 р. проведена аудиторська перевiрка ТОВ Незалежна
аудиторська фiрма "Прiоритет", яка пiдтверджує, що фiнансова дiяльнiсть за 2017 рiк
здiйснювалася вiдповiдно до чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського
облiку вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. (доклад додається).
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: затвердити рiчний звiт
Товариства за 2017 рiк.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №7
Результати голосування:
"за" - 2 352 974
голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
"проти" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками простих iменних акцiй;
"утримався" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та
є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По сьомому питанню порядку денного прийняте рiшення: затвердити рiчний звiт Товариства
за 2017 рiк.
По восьмому питанню порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк.
Слухали: головного бухгалтера Кiсiльову Людмилу Сергiївну, яка доповiла, що за пiдсумками
роботи в 2017 роцi отримано збиток в сумi 2457 тис. грн. та запропонувала, покрити збиток за
рахунок майбутнього прибутку..
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: отриманий збиток за
результатами роботи в 2017 р. покрити за рахунок майбутнього прибутку.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.

Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №8
Результати голосування:
"за" - 2 352 974 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
та є власниками простих iменних акцiй;
"проти" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками простих iменних акцiй;
"утримався" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та
є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По восьмому питанню порядку денного прийняте рiшення: отриманий збиток за результатами
роботи в 2017 р. покрити за рахунок майбутнього прибутку.
По дев'ятому питанню порядку денного: Припинення повноважень членiв Наглядової ради
Товариства.
Слухали: Голову зборiв, яка доповiла, що в зв'язку з закiнченням термiну перебування на
посадах припинити повноваження Наглядової ради в повному складi.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: Припинити повноваження
Наглядової ради Товариства у повному складi.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №9
Результати голосування:
"за" - 2 352 974 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
та є власниками простих iменних акцiй;
"проти" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками простих iменних акцiй;
"утримався" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та
є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рiшення: Припинити повноваження
Наглядової ради Товариства у повному складi.
По десятому питанню порядку денного: Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову зборiв, яка доповiла, що до виконавчому органу 02.04.2018 р. надiйшла
письмова пропозицiя, вiд акцiонера Боянжу В.М. включити до складу Наглядової ради
наступнi кандидатури:
1. Новицька Наталi Валерiївна - представник акцiонера ЧП "Компромiс - Медiа"
2. Iванов Iгор Павлович - Представник акцiонера ПП "Губернiя"
3. Боянжу Валерiй Марксович - акцiонер
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: обрати до складу Наглядової
ради наступнi кандидатури:
1 1. Новицька Наталi Валерiївна - представник акцiонера ЧП "Компромiс - Медiа"

2. Iванов Iгор Павлович - Представник акцiонера ПП "Губернiям
3. Боянжу Валерiй Марксович - акцiонер
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №10
Результати голосування:
1. Новицька Наталi Валерiївна - представник акцiонера ЧП "Компромiс - Медiа"
"за" - 2 352 974 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
та є власниками простих iменних акцiй;
2. Iванов Iгор Павлович - Представник акцiонера ПП "Губернiя"
"за" - 2 352 974 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
та є власниками простих iменних акцiй;
3. Боянжу Валерiй Марксович - акцiонер
"за" - 2 352 974 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
та є власниками простих iменних акцiй;
"проти" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками простих iменних акцiй;
"утримався" - 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та
є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По десятому питанню порядку денного прийняте рiшення: обрати до складу Наглядової ради
наступнi кандидатури:
1. Новицька Наталi Валерiївна - представник акцiонера ЧП "Компромiс - Медiа"
2. Iванов Iгор Павлович - Представник акцiонера ПП "Губернiя"
3. Боянжу Валерiй Марксович - акцiонер
Заключне слово надане головi зборiв, яка вiдповiла на запитання, якi надiйшли в процесi
проведення зборiв, подякувала акцiонерам за пiдтримку при вирiшеннi питань порядку
денного.
Всi питання порядку денного зборiв розглянутi i по ним прийнятi рiшення. Зауважень по
веденню зборiв не надiйшло. Збори оголошенi закритими.
Голова зборiв
Н. В. Новицька
Секретар зборiв
Г.А. Iващенко

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
д/н
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотками акцій

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
д/н
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Останні позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ХМД" відбулись
27 вересня 2017 р. в зв'язку з внесенням змн до Статуту та змiною типу
Інше
товариства з Публiчного акцiонерного товариства "Херсонська міська
(зазначити)
друкарня" на Приватне акціонерне товариство "Херсонська міська
друкарня".
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є
власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій
д/н
товариства
Інше (зазначити)
д/н

Ні
X
X

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: д/н
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1
2
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

комiтети у складi наглядової ради не створенi

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: комiтети не створенi
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комiтети
не створенi
Персональний склад наглядової ради
Незалежний член
Прізвище, ім'я, по
Посада
батькові
Так
Ні
Новицька Наталi
Голова Наглядової ради
X
Валерiївна, представника
ПП "Компромiс - Медiа"
Iванов Iгор Павлович,
Член Наглядової ради.
X
представник ПП
"Губернiя"
Боянжу Валерiй
Член Наглядової
X
Марксович
Комітети в складі наглядової ради не створені.
Наглядова рада обиралась 17.04.2018 р. члени наглядової ради самостійно ознайомилися зі
змістом внутрішніх документів акціонерного Товариства.
Наглядова рада за виконання обов’язків винагороду не отримує.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)
д/н

X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена 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
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
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
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Останнiй раз наглядова рада обиралась 17.04.2018 р.
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В 2018 роцi проведено 8 засiдання наглядової ради
В зв'язку з пiдготовкою проведення загальних зборiв, якi вiдбулись 17 квiтня 2018 р. проведено
2 засiдання наглядової ради на цих засiданнях вирiшенi питання:
"2 " березня 2018 р.
Визначено дату i мiсце проведення чергових загальних зборiв, час початк та закiнчення
реєстрацiї . Визначено дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах.
Призначено реєстрацiйну комiсiю чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
призначено тимчасову лiчильну комiсiю чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Призначено голову та секретаря зборiв.
Затверджено проект порядку денного чергових загальних зборiв та проекти рiшень з
питань порядку денного чергових загальних зборiв.
Визначено спосiб та термiн, протягом якого акцiонери мають право ознайомитись iз
iнформацiєю, необхiдною для прийняття рiшень з питань порядку денного. Визначено особу, що
вiдповiдає за ознайомлення акцiонерiв з документами щодо пiдготовки загальних зборiв
акцiонерiв.
Затверджено змiст повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв та визначено
спосiб направлення повiдомлень акцiонерам, визначено осiб вiдповiдальних за їх направлення.
"2 " квiтня 2018 р.
Затверджено порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв якi вiдбудуться
17.04.2018 р.
Затверджено кандидатури до складу Наглядової ради, якi будуть внесенi до бюлетеня для
обрання загальними зборами.
Затверджено форми та текст бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах
акцiонерiв.
"17" квiтня 2018 р. на загальних зборах акцiонерiв було обрано членiв наглядової ради, якi

пiсля закiнчення зборiв на засiданнi наглядової ради обрали голову Наглядової ради.
За пiдсумками роботи фiнансово-господарської дiяльностi в 1, 2, 3, 4 кварталах 2018 р.
проведено 4 засiдання наглядової ради та одне про затвердження регулярної iнформацiї
Приватного акцiонерного товариства "Херсонська мiська друкарня" за 2017 рiк, яка подається в
НКЦПФР.
"23" квiтня 2018 р.
Затверджено регулярну iнформацiю Приватного акцiонерного товариства "Херсонська
мiська друкарня" за 2017 рiк, яка подається в НКЦПФР.
"26" квiтня 2018 р.
- затверджено квартальний звiт пiдприємства за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi
в 1 кварталi .
"27" липня 2018 р.
- затверджено квартальний звiт пiдприємства за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi
в 2 кварталi.
"26" жовтня 2018 р.
затверджено квартальний звiт пiдприємства за пiдсумками фiнансово-господарської
дiяльностi в 3 кварталi.
"31" сiчня 2019 р.
затверджено квартальний звiт пiдприємства за пiдсумками фiнансово-господарської
дiяльностi в 4 кварталi.

Яким чином 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
X
Інше
д/н
(запишіть)

Ні
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Директор одноосiбний виконавчий
орган

Опис

Функціональні обов'язки
Повноваження та обов'язки директора визначаються
Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю,
основними серед яких є: планування та органiзацiя
господарської, кадрової, фiнансово-економiчної
роботи, облiк та звiтнiсть, ведення
грошово-розрахункових операцiй,
матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi
товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв,
забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв;
виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй
вiд iменi товариства перед третiми особами без
довiреностi; здiйснення загального та оперативного
керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та
iнше.

Згiдно зi Статутом компетенцiї Директора вiдносяться всi питання поточної дiяльностi
Товариства окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством, цим статутом або рiшенням зборiв
акцiонерiв Товариства вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Ради Товариства.
Директор:
планує та органiзовує господарську, кадрову, фiнансово-економiчну роботу, облiк та
звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення
дiяльностi Товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечує її ефективнiсть в
iнтересах акцiонерiв;
виконує представницькi функцiї та здiйснює дiї вiд iменi Товариства перед третiми
особами без довiреностi в рамках повноважень, наданих цим статутом;
здiйснює загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства;
органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзовує вiйськовий облiк та мобiлiзацiйнi заходи згiдно з чинним законодавством
України з метою збереження потужностей мобiлiзацiйного призначення та запасiв
мобiлiзацiйного резерву;
органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та Ради Товариства;
звiтує перед загальними зборами та Радою про виконання їх рiшень та результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
реалiзує рiшення Ради щодо пiдготовки, скликання та проведення загальних зборiв
акцiонерiв;
iнiцiює скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв в разi, коли цього
потребують iнтереси Товариства;
подає на погодження Радою умови оплати працi працiвникiв Товариства та проект
колективного договору;
подає на погодження Радою органiзацiйну структуру та штатний розклад Товариства;
планує дiяльнiсть фiлiй, представництв Товариства, органiзує їх роботу та контролює
виконання планiв та завдань;
складає пропозицiї по розподiлу прибутку, визначенню перелiку та розмiрiв
вiдрахувань до фондiв Товариства, розмiру та форми виплати дивiдендiв, виносить їх на
розгляд Радою та загальними зборами Товариства;
надає пропозицiї Радi та загальним зборам щодо доцiльностi змiни розмiру статутного
капiталу Товариства;
надає пропозицiї Радi та загальним зборам щодо доцiльностi створення чи припинення
дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
розробляє та представляє для затвердження загальними зборами рiчний та
перспективний фiнансовий та господарський плани розвитку Товариства;
приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
за погодженням Радою приймає рiшення про передачу майна Товариства в оренду, або
орендування будь якого майна в iнтересах дiяльностi Товариства;
за погодженням Радою приймає рiшення про видачу векселiв вiд iменi Товариства на
будь-яку суму;
за погодженням Радою приймає рiшення про вступ Товариства в асоцiацiї, iншi
добровiльнi об'єднання;
за погодженням Радою приймає рiшення про випуск облiгацiй;
за погодженням Радою приймає рiшення про придбання Товариством акцiй (часток)
iснуючих господарських товариств на вторинному ринку на будь-яку суму;
за погодженням Радою приймає рiшення про придбання облiгацiй та векселiв iнших
пiдприємств, органiзацiй, установ на будь-яку суму;
приймає рiшення на укладання договорiв поручительства Товариства на суму до 10 %
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
приймає рiшення про укладання господарських договорiв, контрактiв, угод в рамках

статутної дiяльностi на суму до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
приймає рiшення про укладання договорiв кредиту та застави майна Товариства на
суму до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
приймає рiшення про укладання договорiв про вiдчуження або придбання рухомого або
нерухомого майна та основних засобiв на суму до 10 % вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
погоджує порядок формування фондiв дочiрнього пiдприємства.
погоджує господарськi угоди, якi укладаються керiвництвом вiдокремлених
пiдроздiлiв, на суми, що перевищують встановленi їхнiми положеннями або статутами
повноваження керiвництва;
в рамках своєї компетенцiї видає накази, якi є обов'язковими для виконання всiма
працiвниками Товариства;
вiдкриває поточнi рахунки в банках;
затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, документи господарської
дiяльностi;
укладає трудовi контракти з робiтниками i спецiалiстами, приймає та звiльнює їх з
роботи згiдно чинного законодавства та умов трудових договорiв (контрактiв);
затверджує положення про вiддiли та служби Товариства, посадовi iнструкцiї
працiвникiв та структурних пiдроздiлiв, здiйснює постiйне керiвництво та контроль за їх
дiяльнiстю;
видає довiреностi, спрямовує працiвникiв у вiдрядження;
заохочує спiвробiтникiв Товариства i застосовує до них стягнення;
iнiцiює, в разi потреби, позачерговi ревiзiйнi перевiрки дочiрнiх пiдприємств,
вiдокремлених пiдроздiлiв;
виконує iншi функцiї, якi не суперечать статуту i не вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства.

Примітки
д/н
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
Загальн
Виконав належит
і збори Наглядов
чий
ь до
акціоне
а рада
орган
компете
рів
нції

жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

так

ні

так

так

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

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

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства?

Інформація про
діяльність акціонерного
товаристваcell

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Інформація
розповсюд
жується на
загальних
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

Документ
и
надаютьс
я для
ознайомл
ення
безпосере
дньо в
акціонерн
ому
товариств
і

Копії
докумен
тів
надають
ся на
запит
акціонер
а

Інформаці
я
розміщуєт
ься на
власній
інтернет-с
торінці
акціонерн
ого
товариства

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?

Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше
д/н
(зазначити)

Ні
X

X
X

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 10
X
відсотками голосів
Інше
д/н
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1
2
3

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

Приватне пiдприємство
"Компромiс-Медiа"
Приватне пiдприємство "Губернiя"
Новицький Михайло Анатолiйович

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)
24951639
21286561
д/н

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

40,4705
20,3401
33,008119

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

Кількість
акцій з

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення

акцій
2 508 000

обмеження
ми
155 026

обмеження
11.10.2013 року набрав чинностi Закон України "Про
депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 р. згiдно
Вiдповiдно до Роздiлу VI п.10 "Прикiнцевi та перехiднi
положення" ЗаконуУ разi якщо власник цiнних паперiв
протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом
не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою
договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд
власного iменi цiннi папери такого власника (якi дають право
на участь в органах емiтента) не враховуються при
визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

11.10.2013

Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi
зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних
паперiв не мають права голосу на загальних зборах
Товариства, iнших обмежень не має.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Наглядова рада. Згiдно Статут товариства до складу наглядової ради обираються акцiонери або
особи, якi представляють їхнi iнтереси.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiй строком на 3 роки кiлькостi 3 особи.
Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi
замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена
наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту
отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв),
представником якого є вiдповiдний член наглядової ради.
Голова Ради Товариства обирається членами Ради з їх числа на першому засiданнi пiсля їх
обрання простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ради.
Рiшенням загальних зборiв у будь-який час може бути прийняте рiшення про дострокове
припинення повноважень будь кого з членiв Ради або усього складу Ради та одночасне обрання
нових членiв.
Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Ради з одночасним припиненням договору та
його повноважень припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 тижнi;
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ради за станом здоров'я;
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Ради;
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
- в разi втрати статусу акцiонера самим членом Ради або особою, за пропозицiєю якої
обраний член Ради.
Директор. У Товариствi обирається одноосiбний виконавчий орган - Директор, який здiйснює
адмiнiстративно-розпорядче та господарське керiвництво його поточною дiяльнiстю,
органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та Ради, представляє Товариство у його
вiдносинах з третiми особами в межах повноважень, визначених цим статутом.
Директор обирається наглядовою радою простою бiльшiстю голосiв термiном до переобрання та
вiдкликається з посади рiшенням наглядової ради.

Директор може не бути акцiонером Товариства. Директором не може бути особа, яка є членом
Ради або ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
Директор в будь який час може бути вiдкликаний з посади рiшенням Ради з дотриманням вимог
законодавства про працю до закiнчення термiну, на який вiн обирався. При цьому трудовий
договiр вважається автоматично припиненим.
Повноваження Директора автоматично достроково припиняються у разi:
- складання повноважень за його особистою заявою;
- визнання його судом недiєздатним або безвiсно вiдсутнiм;
- у випадку його смертi.
Ревiзiйна комiсiя. Для перевiрок господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу
Товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй загальними зборами акцiонерiв
обирається ревiзiйна комiсiя (РК) (далi - РК), та може залучатися незалежний аудитор.
Члени ревiзiйної комiсiї в Товариствi обираються виключно шляхом кумулятивного
голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа
юридичних осiб - акцiонерiв строком на 5 рокiв у кiлькостi 3 особи. Голова ревiзiйної комiсiї
обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу ревiзiйної комiсiї.
Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя винагороди за виконання своїх обов'язкiв не отримує.
Директор в разi звiльнення отримає компенсацiю невикористаної вiдпустки згiдно чинного
законодавства.
9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада. До виключної компетенцiї Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
статуту товариства та у випадках, встановлених Законом про АТ;
4) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
5) прийняття рiшення про анулювання чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму,
що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства;
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на
суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства;
8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
9) затвердження бiзнес-планiв Товариства;
10) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
11) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
13)обрання реєстрацiйної комiсiї, тимчасової лiчильної комiсiї за винятком випадкiв,
встановлених законодавством;
14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Рада вiдсутня, це питання належить до
компетенцiї виконавчого органу;
15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ст.8.7 цього статуту;

16) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю чи є
конфiденцiйними, порядок їх захисту та доступу до них;
17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
18) визначення форми контролю за дiяльнiстю керiвника виконавчого органу, в тому числi
обов'язкову кiлькiсть та персонiфiкацiю пiдписiв на фiнансових документах (платiжних
дорученнях) Товариства, договорах вiдчуження, оренди, придбання, застави майна чи iнших
активiв Товариства, поручительства чи отримання кредиту, надання позики третiм особам;
19) пiдготовка проектiв рiшень з питань порядку денного загальних зборiв;
20) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення)
21) прийняття наглядовою радою кожного акцiонерного товариства, що бере участь у злиттi,
рiшення про затвердження проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi
злиття акцiонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акцiонерних
товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення
передавального акту, пiдготовленого комiсiєю з припинення товариства, а також про
затвердження умов конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї товариства,
створюваного в результатi злиття акцiонерних товариств;
22) прийняття рiшення про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та внесення до їх статутних капiталiв
активiв Товариства в розмiрах що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства;
23) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
25) прийняття рiшення про обрання депозитарiя, зберiгача, та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним;
26) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй
та представництв, затвердження їх статутiв та положень;
27) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю представництв та фiлiй
дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх положень;
28) прийняття рiшення про надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами,
що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства;
29) прийняття рiшення про порядок оцiнки не грошових внескiв до статутного капiталу
Товариства;
30) прийняття рiшення про залучення експертiв, аудиторiв для аналiзу окремих питань, що
стосуються дiяльностi Товариства в рамках здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого
органу;
31) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв ревiзiйної комiсiї
(Ревiзора) та виконавчого органу Товариства в розмiрах та порядку, передбаченому
законодавством України;
32) попереднiй розгляд звiтiв, якi чинним порядком подає виконавчий орган (за рiк або квартал)
та висновкiв i матерiалiв перевiрок i службових розслiдувань ревiзiйної комiсiї (ревiзора), та, в
разi потреби, прийняття по них рiшення чи надання рекомендацiй (клопотання) загальним
зборам;
33) попереднiй розгляд пропозицiї акцiонерiв щодо змiни розмiру статутного капiталу
Товариства i рекомендування загальним зборам розмiру i способу змiни статутного капiталу
Товариства;
34) надання згоди керiвнику виконавчого органу на видачу векселiв вiд iменi Товариства на
будь-яку суму;

35) надання згоди керiвнику виконавчого органу на придбання облiгацiй та векселiв iнших
пiдприємств, органiзацiй, установ;
36) надання згоди керiвнику виконавчого органу на придбання Товариством акцiй (часток)
iснуючих господарських товариств на вторинному ринку на будь-яку суму;
37) погодження за поданням виконавчого органу органiзацiйної структури та штатного розкладу
Товариства;
38) погодження за поданням виконавчого органу умов оплати працi працiвникiв Товариства та
проекту колективного договору;
39) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Ради згiдно iз законом та
статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Ради, не можуть вирiшуватися iншими
органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених
законодавством.
Директор. Згiдно зi Статутом компетенцiї Директора вiдносяться всi питання поточної
дiяльностi Товариства окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством, цим статутом або
рiшенням зборiв акцiонерiв Товариства вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Ради
Товариства.
Директор:
планує та органiзовує господарську, кадрову, фiнансово-економiчну роботу, облiк та
звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення
дiяльностi Товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечує її ефективнiсть в iнтересах
акцiонерiв;
виконує представницькi функцiї та здiйснює дiї вiд iменi Товариства перед третiми
особами без довiреностi в рамках повноважень, наданих цим статутом;
здiйснює загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства;
органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзовує вiйськовий облiк та мобiлiзацiйнi заходи згiдно з чинним законодавством
України з метою збереження потужностей мобiлiзацiйного призначення та запасiв
мобiлiзацiйного резерву;
органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та Ради Товариства;
звiтує перед загальними зборами та Радою про виконання їх рiшень та результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
реалiзує рiшення Ради щодо пiдготовки, скликання та проведення загальних зборiв
акцiонерiв;
iнiцiює скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв в разi, коли цього
потребують iнтереси Товариства;
подає на погодження Радою умови оплати працi працiвникiв Товариства та проект
колективного договору;
подає на погодження Радою органiзацiйну структуру та штатний розклад Товариства;
планує дiяльнiсть фiлiй, представництв Товариства, органiзує їх роботу та контролює
виконання планiв та завдань;
складає пропозицiї по розподiлу прибутку, визначенню перелiку та розмiрiв вiдрахувань
до фондiв Товариства, розмiру та форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Радою та
загальними зборами Товариства;
надає пропозицiї Радi та загальним зборам щодо доцiльностi змiни розмiру статутного
капiталу Товариства;
надає пропозицiї Радi та загальним зборам щодо доцiльностi створення чи припинення
дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
розробляє та представляє для затвердження загальними зборами рiчний та перспективний
фiнансовий та господарський плани розвитку Товариства;

приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
за погодженням Радою приймає рiшення про передачу майна Товариства в оренду, або
орендування будь якого майна в iнтересах дiяльностi Товариства;
за погодженням Радою приймає рiшення про видачу векселiв вiд iменi Товариства на
будь-яку суму;
за погодженням Радою приймає рiшення про вступ Товариства в асоцiацiї, iншi
добровiльнi об'єднання;
за погодженням Радою приймає рiшення про випуск облiгацiй;
за погодженням Радою приймає рiшення про придбання Товариством акцiй (часток)
iснуючих господарських товариств на вторинному ринку на будь-яку суму;
за погодженням Радою приймає рiшення про придбання облiгацiй та векселiв iнших
пiдприємств, органiзацiй, установ на будь-яку суму;
приймає рiшення на укладання договорiв поручительства Товариства на суму до 10 %
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
приймає рiшення про укладання господарських договорiв, контрактiв, угод в рамках
статутної дiяльностi на суму до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
приймає рiшення про укладання договорiв кредиту та застави майна Товариства на суму
до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
приймає рiшення про укладання договорiв про вiдчуження або придбання рухомого або
нерухомого майна та основних засобiв на суму до 10 % вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
погоджує порядок формування фондiв дочiрнього пiдприємства.
погоджує господарськi угоди, якi укладаються керiвництвом вiдокремлених пiдроздiлiв,
на суми, що перевищують встановленi їхнiми положеннями або статутами повноваження
керiвництва;
в рамках своєї компетенцiї видає накази, якi є обов'язковими для виконання всiма
працiвниками Товариства;
вiдкриває поточнi рахунки в банках;
затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, документи господарської
дiяльностi;
укладає трудовi контракти з робiтниками i спецiалiстами, приймає та звiльнює їх з роботи
згiдно чинного законодавства та умов трудових договорiв (контрактiв);
затверджує положення про вiддiли та служби Товариства, посадовi iнструкцiї працiвникiв
та структурних пiдроздiлiв, здiйснює постiйне керiвництво та контроль за їх дiяльнiстю;
видає довiреностi, спрямовує працiвникiв у вiдрядження;
заохочує спiвробiтникiв Товариства i застосовує до них стягнення;
iнiцiює, в разi потреби, позачерговi ревiзiйнi перевiрки дочiрнiх пiдприємств,
вiдокремлених пiдроздiлiв;
виконує iншi функцiї, якi не суперечать статуту i не вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства.
Ревiзiйна Комiсiя. Згiдно зi статутом основна форма роботи РК - перевiрки. Перевiрки можуть
бути плановими або позаплановими. Плановi перевiрки здiйснюються один раз в три мiсяцi, по
закiнченнi звiтного фiнансового перiоду та складанню виконавчим органом балансу за
вiдповiдний фiнансовий перiод (квартал).
Позаплановi (спецiальнi) перевiрки РК фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
здiйснюються за iнiцiативою РК, за рiшенням загальних зборiв, Ради, виконавчого органу або на
вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше
нiж 10 % простих акцiй товариства.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу РК

перевiряє:
достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства за вiдповiдний
перiод;
вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
встановленому порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових
операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
наявнiсть фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi;
дотримання виконавчим органом наданих йому повноважень щодо розпорядження
коштами та майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд
iменi Товариства;
своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства та
стягнення дебiторської заборгованостi перед Товариством;
зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
дотримання порядку оплати акцiй Товариства, якщо такi розрахунки є;
фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
спiввiдношення власних та позичених коштiв тощо.
РК по результатам перевiрок складає висновки та/або акти ревiзiйних перевiрок..
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА "ГРАНТЬЕ"
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4420
65012 Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
тел./факс (0482) 32-46-99, сайт:
www.grantye.сот
НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
щодо Звiту з корпоративного управлiння
ПрАТ "ХЕРСОНСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ"
Адресат - Керiвництву ПРАТ "ХЕРСОНСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ"
Для надання до НКЦПФР
Iдентифiкацiя та опис iнформацiї про предмет перевiрки
Ми виконали завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової
iнформацiї, щодо даних Звiту з корпоративного управлiння ПРАТ "ХЕРСОНСЬКА МIСЬКА
ДРУКАРНЯ" за 2018 рiк, у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання
впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної
фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України.
Метою завдання було надання впевненостi щодо даних Звiту з корпоративного управлiння
емiтента. Iнформацiя емiтента з корпоративного управлiння не може використовуватися для
iнших цiлей.
Предметом перевiрки були данi ПРАТ "ХЕРСОНСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" за 2018 рiк, якi
мiстяться у Звiтi про корпоративне управлiння, згiдно п.5-9, ч.3 ст.401 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок", а саме:
- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента;
- порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
- повноваження посадових осiб емiтента.

Визначення критерiїв
Вимоги до Звiту з корпоративного управлiння згiдно Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".

Опис властивих обмежень завдання
Звертаємо увагу на те, що пiдтвердження достовiрнiстi та повноти рiчної фiнансової звiтностi за
2018 рiк, нами не проводилося.
Нами була перевiрена достовiрнiсть iнформацiї, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статтi
401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо
нашу думку, згiдно частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок".
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання Звiту про корпоративне управлiння,
вiдповiдно до чинного законодавства України та за такий внутрiшнiй контроль, який вiн
вважає необхiдним для складання цього Звiту, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку для пiдтвердження достовiрностi даних на основi
результатiв виконаного нами завдання. Ми виконали завдання вiдповiдно до Мiжнародного
стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є
аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї". Ми є незалежними по вiдношенню до
товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до
нашого звiту з надання впевненостi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ.
Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо того, чи
складенi данi на пiдставi достовiрних наданих документiв за вiдповiдний перiод. Вибiр
процедур залежав вiд судження аудитора, якi передбачали: отримання розумiння предмету
перевiрки та iнших обставин завдання, у тому числi внутрiшнього контролю; оцiнку ризикiв
можливого суттєвого викривлення iнформацiї про предмет перевiрки; дiї у вiдповiдь на оцiненi
ризики, в тому числi розробку вiдповiдних аудиторських процедур; виконання подальших
процедур, якi передбачали перевiрку, пiдтвердження та запити; зiставлення даних товариства з
вимогами нормативних та законодавчих актiв України, оцiнку достатностi та вiдповiдностi
отриманих доказiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки.
Висновок
На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, щоб
змусило нас вважати, що ПРАТ "ХЕРСОНСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" не дотримався в усiх
суттєвих аспектах вимог пунктiв 5-9, частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".
Аудитор

___________________

(сертифiкат аудитора серiї А №006098)
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15
20 березня 2019 року

Ольга Пархоменко

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

ПП"Компромiс-Медiа"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
24951639

ПП"Губернiя"

21286561

Найменування юридичної
особи

Місцезнаходження
73000, Україна,
Херсонська обл., д/н
р-н, м.Херсон,
Унiверситетська,,31
73000, Україна,
Херсонська обл., д/н
р-н, м.Херсон,
Унiверситетська,,31

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1 015 000

510 130

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Новицький Михайло Анатолiйович
Усього

827 844
2 352 974

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

40,4705

1 015 000

0

20,3401

510 130

0

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
33,00811897927
93,81874

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
827 844
0
2 352 974
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Акцiя проста
бездокументарна iменна

Кількість
акцій (шт.)

Номінальна
вартість (грн)

2 508 000

0,25

Права та обов'язки

Акцiонер Товариства безпосередньо або в особi своїх повноважних
представникiв має право:
- брати участь у в управлiння Товариством шляхом участi у загальних
зборах акцiонерiв з правом голосування по всiх питання порядку
денного;
- обиратись та бути обраним до складу контролюючих та виконавчого
органiв управлiння Товариства;
- брати участь у розподiлi прибуткiв Товариства та одержувати його
частку (дивiденди) в розмiрi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, якими вiн
володiє на початок виплати дивiдендiв;
- користуватись переважним правом на придбання акцiй нової емiсiї;
- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в порядку,
передбаченому чинним законодавством та нормативними
документами Товариства (на письмову вимогу акцiонера Товариство
зобов'язане надати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на
фондовій біржі в частині
включення до біржового
реєстру
публiчної пропозицiї та допуску
до торгiв нафондовiй бiржi не
має, до бiржового реєстру не
включенi

Товариства про його дiяльнiсть, протоколи зборiв. Доступ до iншої
iнформацiї здiйснюється з урахуванням її конфiденцiйностi та
комерцiйної таємницi);
- у випадку лiквiдацiї Товариства, у встановленому порядку отримати
вiдшкодування вартостi майна Товариства;
- доручати управлiння своїми акцiями iншим особам;
- за своїм розсудом розпоряджатися належними йому акцiями
Товариства, вiльно продавати або iншим чином вiдчужувати їх у
встановленому законодавством порядку;
- вийти з Товариства шляхом вiдчуження всiх належних йому акцiй
Товариства у встановленому чинним законодавством порядку;
- вимагати включення до порядку денного загальних зборiв певних
питань;
- на отримання iнформацiї, що мiститься на його особовому рахунку в
системi облiку власникiв акцiй Товариства, та про всi зафiксованi в
системi облiку власникiв iменних цiнних паперiв Товариства змiни,
що виникали щодо цього акцiонера та належних йому цiнних паперiв;
- на отримання iнформацiї про викупленi емiтентом (Товариством)
цiннi папери;
- акцiонери, якi в сукупностi є власниками 10 i бiльше % простих
акцiй товариства, мають право вимагати скликання позачергових
зборiв у будь-який час з будь-якого приводу з дотриманням
процедури згiдно законодавства;
- акцiонери, якi в сукупностi є власниками 10 i бiльше % простих
акцiй товариства, та/або Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду
за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв,
голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв, про що вони до початку
реєстрацiї письмово повiдомляють виконавчий орган Товариства;
- акцiонери, якi в сукупностi є власниками 10 i бiльше % простих
акцiй товариства, мають право вимагати проведення аудиторської
перевiрки дiяльностi Товариства. Витрати, пов'язанi з проведенням
такої перевiрки, покладаються на осiб, на вимогу яких проводиться
аудиторська перевiрка, якщо загальними зборами акцiонерiв не буде
ухвалене рiшення про iнше;
- вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних
йому простих голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у
загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
рiшення про: злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл
товариства; змiну типу товариства; вчинення Товариством значного
правочину; змiну розмiру статутного капiталу;
- акцiонери товариства мають переважне право на придбання акцiй,
що продаються iншими акцiонерами цього товариства, за цiною та на
умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно

кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. Переважне право
акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами
цього товариства, дiє протягом двох мiсяцiв з дня отримання
товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї, якщо
коротший строк не передбачено статутом товариства. Строк
переважного права, 20 днiв з дня отримання товариством
вiдповiдного повiдомлення. Строк переважного права припиняється у
разi, якщо до його спливу вiд усiх акцiонерiв товариства отриманi
письмовi заяви про використання або про вiдмову вiд використання
переважного права на купiвлю акцiй.
- мати iншi права, що передбаченi чинним законодавством.
Акцiонер не має права на отримання iнформацiї щодо iнших
зареєстрованих в системi облiку власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства осiб та належних їм цiнних паперiв.
Акцiонер не має права голосу при вирiшеннi загальними зборами
питання щодо вчинення правочину з цим акцiонером та щодо спору
мiж ним i Товариством.
Акцiонери, незалежно вiд кiлькостi належних їм акцiй, не мають
вiдокремленого права на майно, яке було передане ними Товариству
як плата за акцiї та на iнше майно, яке належить Товариству.
Акцiонер зобов'язаний:
- додержуватись установчих документiв Товариства, виконувати
рiшення загальних зборiв та iнших органiв управлiння та контролю
Товариства;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- своєчасно iнформувати свого Зберiгача про змiну адреси, паспорту,
прiзвища та iнших даних, необхiдних для iдентифiкацiї акцiонера та
ведення його особового рахунку в цiнних паперах. У разi ненадання
(несвоєчасного надання) таких вiдомостей Товариство та Зберiгач не
несуть вiдповiдальностi за збитки (шкоду), якi можуть бути заподiянi
через це акцiонеру;
- своєчасно iнформувати свого Зберiгача про обтяження належних
йому акцiй Товариства зобов'язаннями;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi i
пов'язанi з майновою участю, а також вносити вклади у розмiрi,
порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- у разi несплати акцiй, на якi акцiонер пiдписався, у встановлений
строк, оплатити за час прострочки 10 % рiчних вiд суми
простроченого платежу;
- нести iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством, статутом
та рiшенням зборiв Товариства.
4.4. Акцiонери - власники акцiй однакових типiв та категорiй
першого i наступних випускiв мають рiвнi права та обов'язки.

Примітки:
Акцiї товариства на бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi.Iншi цiннi папери не випускались.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
11.04.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
30/21/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Херсонське ТУ
ДКЦПФР

4
UA4000117865

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
627 000

10
100

5
6
7
8
Акція проста Бездокумент
0,25
2 508 000
бездокумента арні іменні
рна іменна
Акцiї товариства на бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi.Iншi цiннi папери не випускались.

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
11.04.2011

2
30/21/1/11

3
UA4000117865

4
2 508 000

5
627 000

6
2 352 974

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

Опис:
Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства,
iнших обмежень не має.

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
11 680,5
10 940,2
7 281,6
6 985,7
4 384,2
3 936,1
0
0
0
0
14,7
18,4

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

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
11 680,5
10 940,2
7 281,6
6 985,7
4 384,2
3 936,1
0
0
0
0
14,7
18,4

1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
0
0
0
0
0
0
призначення:
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
11 680,5
10 940,2
0
0
11 680,5
10 940,2
Опис
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 29759,8 тис. грн., знос
становить 18819,6 тис. грн. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах,
передбаченних ст. 145 ПКУ Ступiнь зносу основних засобiв товариства становить 46,7 вiдсоткiв.
Обмежень щодо використання майна товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-482,3
-1 964
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
627
627
Скоригований статутний капітал
627
627
(тис.грн)
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) 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: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiвДовгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв(-482.3 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
капiталу(627.000 тис.грн. ). Що не вiдповiдає вимогам статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
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)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
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

0

X

X

X

5,9

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
15 372,4
X
X
X
15 378,3
X
X
Зобов'язань за кредитами та цiнними паперами не має.
Інші зобов'язання 15 372,4, в т.ч. фінанасовий лізінг - 13528,7
тис.грн.

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю АУДИТОРСЬКО КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА
"ГРАНТЬЕ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21026423
65012, УКРАЇНА", Одеська обл., д/н
р-н, м. Одеса, проспект Адмiральський
33-А, оф. 216
4420
Аудиторська палата України
11.01.2011
(0482) 32-46-99

Факс
Вид діяльності
Опис

(0482) 32-46-99
Аудиторськi послуги
Аудит
звiту
про
корпоративне
управлiння ПрАТ "Херсонська мiська
друкарня"
проведено
згiдно
з
договором

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
22760119
73000, УКРАЇНА", Херсонська обл., д/н
р-н, м.Херсон,, Петренка,18
АВ №263257

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

НКЦПФР
09.09.2013
0552
422910
0552
325357
Депозитарна дяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв
д/н
ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України"
30370711
04071, УКРАЇНА", д/н р-н, м.Київ,, вул.
Нижний Вал, 17/8
д/н
д/н

(044) 5910404
(044) 482-52-14
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку -- депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв
Договiр №Е-3529 вiд 13.04.11р

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Херсонська мiська друкарня"
Херсонська область, Днiпровський р-н

Дата (рік, місяць,
число)

2019.01.01

за ЄДРПОУ

05511030

6510136300
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
230
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Друкування газет
18.11
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників, осіб: 36
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 73013, Херсонська обл., Днiпровський р-н р-н, м.Херсон, вул.Унiверситетська, 31,
(0552)342003

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801006
На кінець
На початок
звітного
звітного року
періоду
3
4

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

26,1
11680,5
29763,4
(18082,9)
0
0
0
11706,6

46,1
10940,2
29759,8
(18819,6)
0
0
0
10986,3

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

421,6
0
0
1215
2,4
0
555,7
0
188,2
0
59,2
2442,1

1784
0
0
1690,7
32,9
0
234,1
0
140,5
0
27,5
3909,7

1200

0

0

1300

14148,7

14896

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного
періоду
4

1
2
3
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
627
627
Додатковий капітал
1410
6167,4
6166,8
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-8758,6
-7276,1
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
1495
-1964,2
-482,3
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
1595
0
0
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
1610
14781,2
13528,7
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
1615
711
1666,1
розрахунками з бюджетом
1620
117,4
5,9
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
13
8,4
розрахунками з оплати праці
1630
43,4
31,4
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
446,9
137,8
1695
16112,9
15378,3
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1900
14148,7
14896
Баланс
Примітки: Нематерiальнi активи. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на кiнець року складають
46.1тис.грн.
Основнi засоби. За первiсною вартiстю на 31.12.2018 року основнi засоби облiковуються по первiснiй
вартостi в сумi 29759,8 тис. грн., знос 18819,6 тис.грн. та залишкова вартiсть яких складає 10940,2 тис.
грн.
Запаси. Станом на 31.12.2018 року вартiсть запасiв склала 1 784.0 тис.грн.(рядок 1100 форми №1 Баланс)
Дебiторська заборгованiсть.Дебiторська заборгованiсть покупцiв за товари, послуги 1 690.7
тис.грн.Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 32,9 тис.грн. Iнша поточна
дебiторська заборгованiсть 234,1 тис.грн. Ця заборгованiсть виникла по виданим авансам
постачальникам за сировину, матерiали, послуги , роботи.
Кошти . Залишок готiвкових коштiв станом на 31.12.2018 р. склав 140.5 тис. грн.
Власний капiтал.
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2018 року складав 627,0 тис. грн. (Шiстсот двадцять сiм
тисяч), та вiдповiдає сумi зафiксованої в Статутi.
Протягом 2018 р. розмiр статутного капiталу не змiнювався,
Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.18 р. склав 6 166.8 тис. грн., та складається з суми дооцiнки
необоротних активiв (рядок1405 ф . №1 Баланс).
Непокритий збиток станом на 31.12.2018 року складає 7276,1 тис. грн.(рядок 1420 ф. № 1Баланс).
Загальна сума власного капiталу Товариства на кiнець звiтного перiоду дорiвнює -482,3 грн., що бiльше ,
в порiвняннi з минулим роком на 1481,9 тис.грн. Збiльшення суми власного капiталу здiйснено за
рахунок отриманого приитку, який склав 1 482,0 тис.грн.
Зобов'язання.
Станом на 31.12.2018 року Товариство мало поточну кредиторську заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями по фiнансовому лiзингу у сумi 13528,7 тис. грн.Поточна кредиторська заборгованiсть за
товари,роботи ,послуги склали суму 1666,1 тис.грн ( рядок 1615 ф.№1Баланс).
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом по податкам та внескам складають суму 5,9тис.грн

(рядок 1620 ф.1 Баланс).
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування склали суму 8,4тис.грн. (рядок 1625 ф.№
Баланс),що пiдтверджується даними аналiтичного та синтетичного облiку.
Протягом 2018 року розрахунки по оплатi працi проводились вiдповiдно до чинного законодавства.
Заборгованiсть по виплатам працiвникам станом на 31.12.2018 р. складала 31,4 тис. грн.(рядок 1630
форми №1Баланс).
Iншi поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2018 р. складають суму 137,8 тис.грн. (рядок 1690
форми №1Баланс).

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м

Стаття

Код
рядка

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

1
2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
2000
15806,9
12068,3
послуг)
Інші операційні доходи
2120
1519,1
721,1
Інші доходи
2240
2183,3
26,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
19509,3
12816,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050
(13927,5)
(10849,1)
Інші операційні витрати
2180
(2985,5)
(3576,3)
Інші витрати
2270
(1114,3)
(848,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(18027,3)
(15273,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
1482
-2457,2
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
1482
-2457,2
Примітки: Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (без урахування податку на додану вартiсть) за 2018 рiк
склала 15806.9 тис.грн. (рядок 2000 ф.№2).
Iншi операцiйнi доходи склали 1519.1тис.грн. (рядок 2120 ф.№2)
Iншi доходи склали 2183.3 тис.грн. (рядок 2140 ф.№2)
Таким чином за 2018 рiк Товариство отримало доходiв на загальну суму 19509,3 тис.грн.
За 2018 рiк витрати склали 18027.3 тис.грн., у тому числi:
- iншi операцiйнi витрати 2985.5 тис. грн.
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї 13927.5 тис.грн.
- iншi витрати (не операцiйнi курсовi рiзницi) 1114.3 тис.грн.
Таким чином за 2018 рiк Товариство спрацювало прибутково, та сума прибутку складає
1482.0тис.грн.(рядок 2350 ф. №2 Звiт про фiнансовi результат)

Керівник

Новицький Михайло Анатолiйович

Головний бухгалтер

Кiсiльова Людмила Сергiївна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, збитки ПрАТ "Херсонська мiська друкарня". Звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi
та стан ПрАТ "Херсонська мiська друкарня"

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

Дата
виникнення
події

1
17.04.2018
17.04.2018

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
16.03.2018
17.04.2018

Вид інформації

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

